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 قومي يللا طمدَع و "لكيلا لامع

 رش
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 رن سجد تلاد ملاك
 نو طوف ي ارك جمعا شالا داو نك تيل ىف وتتم لي ناك

 تلك ق وقتلت لس درك يطق كس حا ءارظف ان الوم س داي كيرا يمد منن الوم رداد مترتمديلج ١ نمار ييضتوورا حررت نيم كريضت
 | ىلاكل ونس لاب اذ كت خورفو عيت ىلوف ري هراداا ضف وكرر ا يؤ لاو ياركت عااد الع افرشا لمافرسص ب ناتنكاي با

 رشا - لك اج لك اوراك فال لا ايل“ اي اترك خورف غيتس زاجا ال هراا 5 بازيلا قود عرالطا كار ارطجر ثار

 نو فجر لاي هس دنب يد وناقد تك كل اء لئراقد تيل وفترلمج لن لا

 لف رشا ليم: مانا
 احدد ىروجن للا ١ تعرب
 وسم رايتس لج»* :> سماض

 ْ هان لإ ريق
 اهعذر روخبو كم كرك آرقن تت“ نال الجر يضل ورا رش نامل اكرهيضل "نا لع

 95 - ذاءاثنالثأولوك ع ىاشردم ابا_قكى دكا ََ الما ل ارظن وج
 ( ناؤاث قروب م النديم السا مضولغر عماير لضاو د
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 هرتس لإ اقوال 7 كدي لا
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 روم ال لكرانا8١ *تايمالسا وراد قباركموطعلارارردماو فراعلاةرادا
 ناش زور لاتيتيل لي دامابتلا قياركر ازاي هدرا ن كرت 1ك
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 اهلهال ةولصلاو هلهال دمحلا

 وكنت بانك اس الاب ناس آس فور صل بج ىلا يوداج لكن ارث ,يقتار فاس وار ودنا. رداكم حب كس لاس جأيي
 5 22-7162 ناي كسري لسنا رود ساكس لطتس ملقا كوكب يك اي لا, ةسد طاب قا ناكأت
 طاطخن كر كس بايخ نك ىترم نلاوراككبسجج ليي بام تندد راذلا مع لع اشم نس وج عيل« تنايفورصم لوك نوار
 الا نيزعروا شل رف كرنب ولدي دادما ناخ بتك ئاريورب بحاص عراق زم العروارب تصدخ ل قرب يب «جس اب دوج لاو لي رود كس
 اى ذر نكرم رارصادن اصاقيكس دنبو مولعاراومت“ب بحاص بطر راق ان لوم حاجا نكبا كك 208 رج نلوم

 لونغ ناشد ميك, تال نتي تابع لج كى لكاس باتل قت هدايز ل امج توورا لا كفي شن لج

 لهسو »لل بل طم لعدعب كس نتن ىرولايك امل 7: حجاج وا ىتررطظن ل ئب ليصفتك صقل تاقناو ايلي كمان كذبا در ناهد
 ناجم ط كيا قر نإ 7 عيو تس ءابظا كس عب دادودع فيا ث نياك "لل داء سريان قدوم ما

 با يب يحلاراتسركأ اح لو عع وم ىلا بكس نايضو وبس اند اككس نانا« نلاسنوو مس عقر م لب اك اشد ن يعدم لوك تلا
 - قعد الغ عت وكل بج قلظوعا نير اج نيل ماكس ثيل دبي ددجواب هس تيا مان

 يم قش دا و ورو نلرج نرل ناناب يعلو قسمي فاين مكس نولاوت ذى قنا نر فطظم ىولوم نر 7
 - العدى نالاوذ تادف

 رومالا ةبقاع هّللو

 هاشرطظلا رثوأو الا يعل ناو

 ئب وي :مولخلار ادب .....للر دتلا مدا
 ءاقهل







 4« فهكلا ةروسإلاهرسوراب تسرب

 < نب راج لاث لوم دك مكن آرت
 < ترورض وى ل ئاق رطل عاف كح كسريخاطا
 بي ونمت
 رش
 لو ليئرو زعم 2 كس ل كانك اطيشروا نانا

 نيك و

 جسدارمايكتس نيرا
 نايئاثن لتر دقردا تايحب

 لوا كت ىكرطح حرم
 تاهقاو م“ 1 رس

 تاباوجو تاب

 تاب ف اطا



 مماتي  ه4اهاط فية روساهرضوراب 1 مرامج رلج» نا الجر يفتر رشو لج رتل ل

 يآ ةَرَصَع سمح ْوَأ ٍتاَيآ ٌرْسَعَو هلام ةَياْلا ُكلَسْفَن ٌربصاَو الإ ٌةَيكَم ٍفْهكْلا ُةَرْوَس مام مج ا

 < هدد ومليأ اي لدوسليادا دعت كت ايل كك خلا تاسفن ربصاو تي[ جس ل افبأة روس قدإل

 هييجرلا ن ٍنْمْحّرلا هللا مْسِب

 اَمُم وأبان وآ هب ناَمْيِإَلِل َكِلَدب مالم ُداَرُمْلا ٍلَهَو هلل كنان سقلو ةفرتا هى ةمعلا
 هيف ىأ هَل ْلَعْجَي ْمْلَو ٌلاُرَقْلا تكلا ودعت 0 ُتلاثلا اَهُدَيْف 0

 خي ري ةدَجَوُم هب لاخ انقسم امي بنكلا َنِّم ٌلاَح ُةَلْمْجْلاَو ًاضْقانَتَو افاليخإ هْداجَوِع

 َنْوَلَمْعَي َنْيِذْلا َنيِبِمْوُمْلاَر رك لبق ٌنِم هنن اَدْيَِش باَذَع اًساَب َنيِرِفاكْلا باتكلاب

 نيرتكل الحك رو َرِذنُيَو ُهََجْلا َرُه هاد هيف َنيِدكاَم هو انسحا ٌرخآ ْمُهَّل َنأ ٍتْحِلَصلا

 هَل َنِئاَقْلا مهِلْبَ نم مهاب الولع نب لول اذه هب مُهّلاَم جو الو هلا َدَحَنا اولا نيد

 الاي ٌصْوُصْحَملَو ملام يتحلل رسم رمت علك ”مههاَوْقأ نم رحت ةَمِلَك ْتَمْطَع ث 3

 لهُم ْعْجاَب كلَعَلف «مِلَبِذَك الْوْمَم الإ َكِلذ ِْف َنْولْوقُي اَم نإ ُةَرْرُكْدَمل ُمُهتاَفَم ىأ ٌفْوُدَحَم
 هءؤلَفَسأ ناقل ِتْيِدَحْلا اًذههب اَونِمْؤُي ْمّل نإ َكْدَع مِن دْعَب ىأ ْمُهَدْعَب ُمِهِراَا ىلع َكَسْفَن

 نم ضْرَْلا ىَلَع اَم انْلَعَجاَن! هل 3 لوغفمْلا ل ُبَصْنَو مِهِنانيا ىلغ كِصْرِجِل َكْنِم انْ ُحَواَظِيَ

 مهيأ كلذ ىلإ هرظان ساتارتحسل مهول اَهَلةَْيَز ن َكلاريْغَو راهَناَلاَو رّجشل لاَ ِتاَبملاَو ناوُيَحْلا

 مأ تْبياَل اًسِباَي م8 هاَزَرَج اناَنْف ادْيِعَص اَهْيَلَعاَم َنْوُلَعَجْلاِنِإَو د هل دهرا ىا هيف : ا
 قا لا دوما ريدا عج 7 3 5 مدضصوا - 7 . 0 8 1 و : 1 ب است يل

 مه ُءاَمْسَأ يف بؤتكملا حودلا ميِقَرْلاَو لبجلا ىف راغلا ٍفْهكْلا ّبحضأ َّنأ ثننلفأ ىلا ٌتبِسَح



 4183 فركة روسا هرسأوراي مس رابج ريلج» نال الجر يضررشو هج 2 نيك

 ٍههذاَبَجَع ايليا ةَلْمُج ْنِم ْمِهِتَّصِق ْيِف اوناك ْمهِيَّصِق ْنَع َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َلِبْس ُدَقَو مُهَباَسَناَو

 ام حارس

0 327 
 ىَواذإ رك ما كِلذك رمآلا َسِيَل اَهْبَجعَأ ْوَأ ٍتاَيألا ىقاَب نود يسع اوناك ىالاخ هلق انو ناك ربح

 آَنَّبَر اَوُلاَقَف املا ِمِهِْوَق نم ْمهِناَميِإ ىلع َنْيِفِاَح لاك ٌباَشلاَوهَو ىتف عنج ٍفُهكْلا ىلإ ةَيفْلا

 مهاد ىلع انْبَرَص هدم ِواَدََو اَنرمآ ْنِ ان حِلصأ بو َمْحَر كين ٌكلْذدَل نان

 ّىأ ٍةَدَهاَسُم مل ْمَلُعِ مُماَنْظَمُيا ىَأ ْمُهِشعَب م ةَدُرُدُعَم و اًوَدَع َنْيِيِس ٍفْهَكْلا ىف ُمُهاَنْمْنأ ُىَأ

 هدب امي قت موي ري امل دبس ىغمب لغه ىصخأ مهيأ م ئف نفخ نينا نيا |

 ٌةَباَغ “* ةاَدَمأ هله

 رع لا ية زوصلوسس ةيبسو عرالطا كشماب لا ) كل كس ثلا( جس تمباج فير يرتب قم ) لاهي وخ كراس --.........: مج ري
 تن ا لك تالانخا لوثعيضرغ ؟ لور ظن ثم لمروص لافود اي « حس انك ف يارب سهل رذ كس للا ب حس نال نام

 ىل( لي سا قتل ) كل كس لا دوا جس اراتاوك( نآرق ) باتل لاب( جت ) هدب ةيسا هس لمن( جس ديفسوإيزز ترروص رسبت
 لامع“ « بانكلا“ لم ب لش بيك تروا )ع ل ايداضت اظالكس نحمي فازتخا ىف زل )د سو قار ذ ى عررط

 فار مع لان 6 61) تابىتيسكأإ( تس ادذ:/لورف اكتسب ذك باتل ) تكررت وكول( حس روم لاو

 وكل ور فاكس هل د ذك باتل ) ارك اوربت وكول ل اج( ع, وم حق اوهدك متجه لاع حس 1 باسصتكلا” ل بي

 ىذب كل كح ناي كد د رت فول ونم وم او ف كم اككتا كلا رواه با ذه تنك ياس باج كفل( ساد

 سدرك بنتو وكول نا( كس لورفاكروا لمت ) زين( لع تلج نأ ) كس لئر لاح شوخوو شيب لع لج ع جا كلو
 لو لوى اي كح لوداد باب ك ناشد وا <- لسد لولي 4 نا وقد( موراي سا) جاتك ىكد الوان رك بكس لونج

 احل ةملك طفل )ع قسد نادت تاب( ىرامب) تنىكلا لإ 1 لع تنك ماب ىلا ليي حس وكدا نادج ) لك

 تربك 10 كرار ب كلود مزمل[ رش اك تربك ظ فلروا هس قروب تح ضو كرب ريكس لح زم تو

 هكس نلا لالا رك الب ىت نلاج ىقي ادي انوس( تءايإ): ثوم اجرسر لورا سا ) لن تكلس ست ب( ةروكذملا مهتلاقم
 كي آ )4 لوضفا داب لب الان نامياب( نار ) تاب لا كولي كا( دعب كس فس كر ايفا فر بس نكن اس آن )كن
 ير ف واش اًفسا ظ فا انب راك قوش اكذ# ال ناهياكس ناوي آل ئوإ تو فس 0011 52

 < (اني قرر شعاب لأ فس م( لوم هرعشو سر هقروا تروم للبي سامح لوجروفاي وو واوخ) ليت ني زج ىف "يب نس ذ سدد( ح

 ل ) لف كعا وداي حس بس ماكس لس ايبا نول( لك برك وم تكي وري اهتم اي وك ) يركن ذآ كل وكول 9
 كف اصاييا) ل لالا لانب نديم لب ساس ب نان زوكباج ىف مترج دوا( سات هدايذ بس فرط كو ب نبا نوكأ

 رزين بجلب حس لش تابت اهئعس راه فول او لاهي دوا داك يت ةس ل لايخري بلآ ايل( اكدك دج تتدبي لع ل: كت اكتتاب
 ىلاغن كيا قبب فرص لب لوغاشن لاب مامن تنس لاص لبث بيك ادغيا١ نسم لكي هس ارواب ك ناك ابججعاظفل )2 ىلاغت
 عتق ايفانفل) كل كيئاو صراخ نادجدنج ركبسج( فرط لكتاب للا يَ نايعدار ذ- لالا لامأ؟ قت بسبب يبيك



 ماحس تع اة فبكة روس هرسمورإ م مدابج رلج» نم جر ييضنجررشو مج 2 نياك

 راكددو ب قاعد ذس لويمادوا( تح 2 دؤ تس م وقرفاكى با هس جو كف ال نامي ةئيسا ننام ب ليث كسك اج لس نس <
 كح ناايد لا هدم ذس موس رف ايهم ناءاس اك ايماكَك- كس ماك اس داع دوام تصدي مث حس( فرط ) بناج كيآ
 ك هاشم ) هاجم ماو لبست اج( ايداكج لين ثم ) ايكا عكا مثلا سري كلاس اهلاس لم راغ ( ايدالس لجأ نتن ) ب نوفاك
 حس تدب كذب س4 ناوج سول( ل لايكلا فلذكل م هس داب كح مايق تدك اوت: ) حس لن لاقخامتج لوفد درك( لشي جدد
 رضا, نت يسر ممول اج ب كلا مهشبلع اوشبل امل)

 -( لت لس ذل

 قار ويوم طيور اقرا ورق بل اقل قلل هنو ةنقا برايت يكن
 مالعالا دا رملا له ثامن لترك فاسدا قلب لوم تدك ل

 ا هب ءانبسلا زنا داعب زقاق

 ظفلروا < ايلايك ل فلها كل كس ءاثنا حس ظاحل ل فرع قت ع يياشنلا قحمف اظفل لج هب لج. ايكريجت كك حس وفل
 ءاشناروارمتل مب يراك ايكريمجل حك حررط سا ف اهعوكس ا لومي دوصقنل ووو ارو رابخلا حس لمت تاك ب بل طم اك اسمو ا
 نثرت نس تعياعد كف و+ فاش نيا مالعرض اعرب بي قل رن ذ رك عئوراهو تقيقح ساب روم لامتسا ل لاو

 وكء اجر ابخاروا«وكو امو اناملك شياب د- لج جلع وبوارم تلقو كيب لاو زاهمو تقي كي دا  عئاوشل ويك ب هتد هد 1

 ل الجرس ساكن قرستوج جانت ىو ىك لسع اك ل اتحا سرسددددا كي ايدك لب + توم مزاج ءاشنا ار ايخا رو
 رست ن لس سيروصقتر كا روم وف ل ساح مدن افي لب لاقروص لاو لبيك سس يب باو ؟ يتم يك ني دي توكل ايا رسمتك.

 لاو ىلع جرو لس روصقلر يروا وم لا رب روط لس ووصل زج 0 يسرومروصقلاللا في اولي لولو لب رروص

 فاضلا ف ذكي ظفاياضقانت- اكرم نشب يسد كي لقا رست يرض لج 2 ساس قرفاب تب لن نس

 فاصوك اون رز لج يت قف الكس رن ضتت ا ف تراقب لع وصفر وا تاي آل بج د ضقانت اذ ىا<

 صاف فطيس ب رذدي لكي فطغاك رذدي ظفللا يدركه راشاركل ات تراهكيب رس لالج نيرفاكلا ةلمجملا يك
 1كم ردقم ظفار ال وقم ع شيبناتكمالعات لم لاك كس مذءاثنا < ىنر ل ربك . تربك -م هي طك ماعلا ىلع

 دوم سس تي[ ا ل كس عبو كس هسفن عيخب هك لع لوما عيخاب- فرط ىو تف ابذك درو راشا

 هث كاما كس دافكّ اب- لب اوم كالب ب اسس محدش لة يكد ٌئررانتاب ةسالد كامب نايس آل لنك رشم
 ج ةنسيز-_عسرطاروخ انبرىتارب مر ذكل وك كس اج اكرر تيك اد ناهي را رجا يسب ل يا
 دة اجوم ىلا وعصر ل اجايل ريصتْث“ لعج , 008 هاج ايل ل نك كس انقلخو انلعج رك لاع اي جل لوعفم

 هر ورتب اب ءارحص اي ىواو اياك اكن ال ايش ابب اكن لا ب قسى كفك سادستا نبين نتي كس لارا فوري مترك س لبث لوعاق ميقرلا

 <س مر مكس ورم سابع نبا لن قطر قر وا- ا دا ل ال نا

 هس مقفلاكمقر لش سار را ترطحروا_ كل هس زول 2 سدي رف للاي يس ذس فيكى اجتادج تود وودارم

 ب ةلسوم بيس لا فرص لب يئروصقراكذ اكلم بيجي كح صقق لاادك اي دك راش حس خلا اوناك ىا نرش الج ابجع



 اما مما هن 1 هو: قيل 0 0 مرابج ريت, نام !اج ميش واج رن

 . هيض مح هر. كوسا
 1 لا 0 3م دي سر 2 ةسهاش ال 00 0 موس 0 ا لل مس 0 ٍِ َ

 0 هر 1 را زرلا ديت اج ا 0 0007 تا 00 دام ا ل
 لكلا

 لل نق ارا ةاتفاب لطمكس تما لم نات كك دج لح لع لوزابي با تم ا ابا
1 

 0 [انخا لاح 07 رند لاو وا ل اعش لع ز تاق ند مال 1 رفا تك ااشسا امور لفن

 نامل در روع رش ل ار ا را لع ملعتل الجورب دددعإ كس صرت نداط ثتع*ي نا انس هلال ِ
 1 ءدجد فا 4

 هدفا مم 1
 تمت الا نيب زحسلا تدم داخ شمري تان ور لا لي 8-0 هب

 ٠ مي 5 .٠ 5-4

 0 ا ا ”ك اولا ا رمل رد هوو نكح

 ترمب فكسار | نق تاه را لش نا دوثمك نإ كح دارس لب مقود لع فيك ب ايكلا لس نشروا تس مسا
 نال ةاءكؤرث مروا ٌلنولارك سيم < سافيماكل يم ايد قر | زج و هات ان . اردد ل ظل ل 2 يدع

 - تس رتل اء ل ما وقبل اهل هركو راش ارك, لاك مهغبلل لماع رشما ونبل امل تان نع قس الزي تاني

 اد كت يزن عخرروط لا نوم ربتتروا لاق اك ايندروا كس 50 اثحايم كس تلاسرو دي> ولم ففبأ دوس 0 00

 رواه لوب رول صل شنب قاخ حا عمم يقر وا تمل اسر ديب وأ حررت ا طلتاكب رشروا لام 338 ال الروار كت كوم كايماكا

 : هول نركب تسوس ل هس مال لش اكن لا شل نامي وصلا ست ما ل
 يرقن كلير ىل:ج رعب هس ابر لك اد هراثغا فرط ىك سوم طوبرم نام لاقروس لان ودان بورت تاك تدوم للا
 يهل حر الاب كل ار جس كيك قدا تام ل خلا هلل دمحلا تيآ امل ىو للا
 - - 7 ل

 لاوس [:ايتما تس ف طك افاد ج دل اد تسب ايايكم الاعمار او كذب باتا حس حلا تبسح ماتم 1 بش 0
 3 8 : م ارت 8 3 - 5

 ةياض كة - ل ميلعتوكبروا تعول هي هي راح ع اا جس ل ل كلانس قف تيرضك 1ت ىلا لتس نال باس

 ده لاكلكد لا فوم لوسر كس يسأ اووب ايد بس امج ا

 هس سواي كس ل رثس سامح اكسب كس دوس 2 د 0 ا : ىلو زن ناش

 20 ب لتارسا ىفب تروس لميس ب و كس قلخ نويوطا كش كك لاوس م كَ هس تل نايتما ح مش ب

 يلا باج كل ولوو كلا انك ابك ا يك له إب رد لع مراي كح نإ قلاو ذ لل 2063 اساس ةدر تاج

 يلا يل © خلا تبسح مات 2 ا هل تل بير بيدا ذ ىف © تبع هت ا فاو وو لكي رواش منعا 0
 د

 م 5 5

 تهسسا# امر اكل اين

 يروم ق* لع تبا هن نإي همز ارا نار هع هابل نمت اش رع ب 7 377 0009 5 ص ا ” يو
2 2 9 00 9 1 

 ايا عورلج < رواام' ”ويقتسم طارص * ونوأر يف تار اع“ نس لا كا تح بم لح يي 4 م” نالاح امك اتسم. 00 م

 لادا تاب دس هداية تس ةدايذ ل اند تايد+ ل هوت لخاا ل تامل و ا لالا 55 هلال

 ادرار نار ؛روا قرت ثء رستم اك: لذ انك لارع د ناد اناو راش كرف رقت اا ل نور روع



 !ءحارسضتيا 41ه فب ة روس هرسوراب ا رابج دلج نال الجر يسضتعررشو مج ننام

 خر ان يروا عنو تيراش ل لو نايا لومرب اظن ك ىاع لوما بج قو تعادب ككو

 4 تاهت اي ناهك كوتور حرر كل زم ديقك تاحلاصلا درست ب ناتو جر راما انا

 فلموت جس شروطا طش .ب دقي طك بع انا كديق كل املا لاهي لكك و ىرورض ىك اع حرر كاما

 كرت تدم ّلابعا ل رماك لوتس اق تتدودي هس هس ل لقسم آلكدبع ى قت روسي وج فاك تنل

 اتت اع ياك حر الصاو قود لج كس ترض ااه دوري قاب حسنك لورو تداقش اكن وول كرايم بلق اكم السار ضجر وا

 ءايهنا_ تل ذي بؤ ولو كس نلا تس ب كريس حس ىتريس اق لاح اك ورطكسر وا لود الي كنب ثنو تميادب تن تساهل
 نحل وفرس انامل 6 كنان يار كوالا نع تحوم قاع لب وب شوت بلاط فرش الصاد تهدي ماك
 يوي لوك ل كس نارك ذب لاس اوم اوم ياس ررط كققشك شيب دكا كيال لدك- نا لج اكت يارب نانا -
 ش راسا رداد عقارك ك ارق كرم لج لا داق لرد 2 فنار ازرار سل 2 نانا اا وك
 هراشافرطىا ق كل خلا عخاب كلعل تءآل ابي - ى م قل لتراب ايجاج لكىلاح تروص ا ل ميكن ارق رانج ةساجآ
 لارج ليكل_اوهلتا مو لي هلك بوذ لع اركب ناي كلاس مفتش كاب ى 72 لكن امك
 # نابي < ل يشرك تدري بس اوج تاو عايل لش دراي سا ىلا نوف ق.م نساب جايك حلاوي لع خلا انلعج اناث ادع ل
 ىنا الب ام عيد كن اهيص هولك قروش قكددكبس ارت قادس لوول نجل جس ىلاع ىد تنام - لوم سئس اراك

 مقلاة ناكر ىترومعرو 0 فياب ايس خسلا تبسح ماتيس لسع الان م ورك
 عز ناك او 41 رك نس ناب اوت دقو يلو متم كل ساه وايكب تنل سس لاوس كج بيرو بج

 قلختنس نقلا دوا سور لإ 2 رك لس محو عجلت حربا بادج قلعت دقو تداع فالف نيب

 ىلا لابي حس تميصوصتر اك ا كب جت نكمل يب ومن اك بسيجم هدا زك فبكب احصصاريتق اودي ان نكي اكد اجب بيج توك ركل اوم

 تيتا ايد هدايذ ىكحس ادلب لف بتل وريف كييف بت ركادقاويي سفن فاكس يب لصاع مايك يك
 لب نتن دوجوم ول تفبكب اصايل حس بي رخو بيجي هدإي ذ تسرعقاو لاا اندك اديب اكو زج الكت ان اكروا» نال ذو نلاهسآ الشم لإ:

 لبي زج دوج وم انرك فرضت بي مورس رم اظن تس ايلا خب وجو حس مدع ضان سيك دوجوم ولم اري نايس ايلا يكف رعت كب

 ل خلا تبسح ماتم ًامليضت زيت بت ترقيقكا ل ىك بج اكانلا لبس بي رمد ببي هدايز تدين لكن كف رضن

 رباك ل ريش “ نيبزحسلا ىا "* كاز شري قاد ساعت اسد ليلا رت ىلع خلا صقن نحن تروا لام!
 1 تارطخ عب كيت لس وم عرلا فلكل هس داب مايق تدمج لإ كل فيكي اصادوفرارع نس لوادر رول

 - لشن ك_ دارم نيف نااروا ففبكب اجا

 هقلا 00 زي لاك اقنع وكر بارب كح تي دبع انتمكاوب مولخمسس هدبع ىلع تي تاي فن اطل

 لو باذعدخت اكل حربا كب اجركم مولع اديدشاساب ب

 لات نص اغعس نو دارملاغاوو» ا تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملارشبيو تأ تاع انر ذوككل اسس
 لم انسح ارجا مهل ناتعاجس دارم قرازني حس قى ا تسبو كنج ر لوف لبي نقل يبو نك ضر وا وبنو وصقل ضر



 0 ب اها فيك روسءا هرسمو راب م ٠ مرابج رج, نابل ااج سفح شورت رت نال اك

 روا تقف ىللاتلا كتررضخم آب هراشا لي خلا عخاب كلعلف تيأس جس تعوردوا هدباشم باهت البكم اعت ققلار مس رجا
 لاززنت لكتس اتم اكل بج ساس ماع لست خلا ضرالا ىلع ام انلعج اناتبآ, فرط لكم اتجاه ف انب قف وموكن يغأؤع

 للسحر ىلاثتلا # حس ثداوتم انتر يع تس امر ف اطعع نكبا رداع لخاو قت هيانب نيك كو ربان كس قت لامتب و لالجراوفاوك

 و لكن سي انركر ظن فرط لكن ادت اسكس مارتحا دوا ل تطرتمو تنك لاا دارم حس تنيز ل نكي: نروح

 خلا مهناذا ىلع انبرضف تء آف رطافروهطكس لو زنج قي زويل ققدوجو جس هداشا لش خلا نولعاجل اناو تأ
 كت ولجرعإ ل تولظروا«عس تلاع كوكرعب ل ل خلا مه اسدعب مث تيأس باشم 4س قاارغتساو ءانن تلاه ب ل
 ده هداغانرط

 متضال وحساب قرت قو مهكِلم يد نت او تح لق ىلع هيَ 2 ىلَع 0
 هرمْواططَس اذإ آَنْلُق دَقَل الإ ِمِرْيَغ أ ةَبْوُذ ْنِم اَوْعذَن ْنَل ٍضْرَآْلاَو توُمَّسلا ُبرانْبَر اَوَلاَقَف

 ناَيَب ْفَطَع اَنُمْوَق ادّبم ٍءاَلْوه اَضَرف ىلا لريال نْوَع نإ رفا ىف طار أ طلو َداَلوَق

 ْنَمَف ٍةرِاط حب ”نّيب'نطْلُسب مهَتداَبِع ىلع ْمهْيلع وايل الو * هلا نود ْنِم اْوُذَحَنا
 ا ملظأ دحأ ال ىأ ْمَلظَ

 حر هِتَمْحَر نم ْمُكُبَر ُمُكَلُرْشنَي ب ٍفْهكْلا ىلإ وافل الإ َنودبْعياَمَوْمُهْوُمَعْلَرَمع اذِإَو ضع

 ٍءاَشَعَو ٍءاَدَع ْنِم هب َنْوَمِفرَتاَم ٍسكَْلابَو ِءاَملا حتفَو مُيِمْلار سكب موفر مكر ِرْمآ ْنَم م ئَيهُيو
 تيجان ِنْيِمَيْلا اذ ْمِهِفْهَك ْنَع ُلْيِمَت ٍفْيِفْحَتلَو ٍدْيِدْصَتلاِ رت ُتلَط اً سْمْنلا ىَرَتَو

 "هم ٍةَوُجَف ف ْمُهَو هبل هينا ْمُهْنَع ُرَاَحَتتو ْمُهُكْرَت ٍلاَمّشلا تا ْمُهْضِرْفَت ُتَبَرَغاَذِإَو
 هللا ِدَهي ْنَم ِهِتْرُدُق ل ايا داللا تبا نم «روكذملا كلذ رم

 َنْيهبتنُم ىأ اظاَقْيأ مُهَنْي ارو ْمُهْبَسْحَتَو 3 ءاَدِشَرُم اَيِلَو هَل ةجت ْنَلَق ٌلِلَصُي ْنَمَو ٍئِدَْهمْلا َرْهف
 َتاَذَو نْيِمَيْلا َتاَذ ْمُهبْلََنَو ٍدَقاَر عم ماي 0

 اذإ اوك ٍضْهكل ان لْيِصَوْلب هدب هُيَعاَرِذ طِساَب مُهبلَكَو ْمُهَمْوْحُل صر نكت ُدَِبةلاَمَصضلا
 تكامل اَراَرف مهن تلو ْمهْيَلَع تغتطاون ةطْفَيلاَو عونا ف هم هه فلعل اويلقلا

 ْمِهيَلَع دخا ٍلْوُحُد ْنِم ٍبْعّرلاب هللا ُمُهَعنْم اهِّمْضَو ن ٍريعْلا نكسب «مْؤاَبْعُر ُمُهْنِم ٍدُيِدُشَتلاَو ٍفْيِقحَتلاب



 موجات 18 فبكة روسا هرسأوراي ١ رامج ريع« نيلالجرييضتجررشو هج نياك

 َلاَق يي ِدُمَو هلا ّنَع ” مهيب اَوَل ءآَسََيِل ُهاَْظَمي ْمُهَْعَب انْرَكَذ ام مهباَلَعَقاَمَع كيلذَكَو
 ياعم دن تكلا وأخذ عمال * مي صفت ونال او متنبل مك مِهْنَم لئاف ١ دنع 1 ا فلا ع ا وكاد حق
 له و352. ؟ + وى رثعل م مهل 0 ا -- ر * رع و رو متع رع ص روج لح رار عل

 الا ُةاَّمَسُمْلا اَهْنأ ُلاَقُي ةَنْيِدَمْلا ىلا هذه مكَتْضِفب امسك والا نوكسب مكقروب مكدحا اوثعباف 1 5 7 نإ اق“ دعوا ىو < 000 مرط ت30 سا و تع ماج م و رطل لا اى عر ل7 وة دو
 ع ْفّضَلتَيْلَوُهْنِّم قؤرب ْمُكَتاَيْلَق لَآ ِةَْيِدَمْلا ٍةَمِْطأ ىآ اًماَعَط ىكأ اهي رظنسلف ِءاَرلا حْئقب ُسْوْطَرَط اوم م لما واد ناو رم رم 772 هك رس سر ري را حس يك سوا ايسر سري“ وى 7س 3 ا
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 موديِيْوَأ محلب مكر ثقي مكر مجري ْمُكيَلَع اوم اورَهظُ نإ ْمُهّْنِإ (موادحأ مكب ٌنَرِعْشُي الو
 انرَتْعأ َفاَينعَي امك ٌكِلذَكَو ملُدَبَأ هِيَ يف مث دع نإ ىأ اذ آْوَحِلْفَت ْنَلَو مهتم ىف

 ىلَعَرِواَقلا نإ ٍقْيِرَطب ٌقَح تبل للا َدعَو نأ ْمُهُمْوَ ئآ اًوُمَلَيِ َنيِوملَوْمُهمَْ ْمهْيَلَع انْ
 ّكَش َبْيَراَلَةَعاَسلا نو ىتْوَمْلاٍءاَيحِ ىلَعرِاَ دعا مهِلاَح ىلَع ْمهِئَِباَو ةآيوطلاٍةَدُمْلا مهتما
 مُهلْرَح هابل يف يفرم ْمُهَرمآ مهن ْاَمُكلَو نْوئيْومل يآ َنْوْعراَتَي ارتب ُلْومْعَم اه
 ىَلَع اًوُبَلع َنيِذَّلا َلاَق "مهب ملغ ْمُهّيَر مهرس "ناب مُهَْوَح ىآ ْمِْيَلَع اونا ٌراَمكلا يأ اوُلاَقَف

 باَب ىلَع كِل َلِْفَو ِهْيِف ىَلَصُب (م)) اًدِجْسُم ْمُهَلْوَح ْمهْيلَع ٌنَذِحتنَل نْوِموُملاْمُهَوةيِلارمآ مهم
 مُهْضعَ لوُقَي ىأ ََلَسَو لعل ىَلَ يبل نم ىف ةَِْفل ِددع ىف وِ يآ َنولْوَْيَس فوك
 َناَرْحَن ئراَصَتل نالوَملَو ُمُهْبْلُك ْمُهس ٍداَس ةَسْمَح ْمُهْضْعَب ْىَأ َنَوَلْوَفَيَو ُمُهْبْلَك ” ُمُهعِباَر ةئلَت مه
 ْمهتَطِل يأهل ٍلْوُعْفَملا ىلع ُهَْصنَواَعَم ِنيْوَقْلا ىلإ حار َوْهَو مُهّنَع يملا ِف اًنَط ىأ  ٍبّيَْلاِب امج
 اول ةدايِي عبس ُةَفِصِرْبَحَو ٍءاَدنبُم نم ةلمجلا * ْمُهِيْلك ْمُهَنِماَنَوٌةَعْبَس َنْونِمْوُمْا يآ َنْولوفَيَو كِل
 هنأ ىلَع لدي ِثَنلا َنوُد محراب نيل ُْفْصَوَو ٍفْوْصْوَمْلاب فصلا قْوُصُن ىلع لال و ديكاَ لق
 َنَأُلَع ثلاَيِضَر سابع نا لاق © ليَ لإ ْمُهمَلعَي م مهي دعب ْمَلعَأ ىَبَو لف ٌحْيِحَصَو َِضْرم
 _ ْمُهِيِف ِتْفَتْسَتاَلَو َكِيَلَع َلِنأاَمِب اًرِهاظ ءآرِمألا ْمِهْيِف ُلِداَُت ٍراَمتاََف َةَعْبَس ْمُهَرَكدَو لِيَ
 4 ُلاَقَف ٍفُهَكْلا ٍلْمَآ ربح ٌنَع ةكَم له 1 (7) اًدَحَأ ٍدْوُهَيلا بنكلا ٍلُهَأ ْنِم ُمُهْنُم امنفلا: تلم

 ” كلذ ٌلِعاف ْىَنإ ٍءْيَم لجأ ىأ ٍءُئاَضِل ٌنلوُهَناَلَو لَك ثلا ها د ْلُكبُمَلَو دعب مربح
 هللا َءاَش نإ لْوقَت نآب هللا ةّيِشَمب اسلم لإ أ "هللا َءاَشّي ْنأآلِإ ناَمّرلا َنِم ُلَمَتْسَي اَميِف ىأ (مواَذَع

 ماهر ناسي بارك كوكي اهب قع تْيسيَ اذ اهب العم ينم أ كلو ركذاَ



 02000 4 اهل فيا ة روسا هرسأورإ 2 مرابج رلج نا الجر يت ررشو مم ننام

 ريح نم اذه ْنِم بره يب يي نأ ىلع ْلُفَو سيحمل مدمر نحل لاق لولا
 ثلث ُمهفهك ىف اًوِبََو َكِلذ ىلاَعَت هللا َّلَعَف َدَقَو ٌةَياَذِه هيمؤاَدشَو ل ٌىَتوسن د ىلع ِةَلالَّدلا ىف ٍضْهَكْلا ي م

 ةيسمش باكا مَآ دنع ِةَنام ُثالثلأ نْونَسلا هَّدَهَو ٍةَئاِم ثاالَتل نابي فطَع َنيِبِس نْيونتلاب ةئام

 دور يش اور رجا وسما نحل

 هب ل د 0 ك0 0007 مّسلا ُبْيَغ ُهَل ُهُركِذ
 ِهِعْمَسَو ِهِرَصَب ْنَع ُبْيغُي اَل ىلاعَ هنأ ُداَرُمْلاَو ٍزاجَمْلا ٍةّهِج ىلَعاَمُهَو ُهَعَمْسَأ اَمَو هَرَصْبَأ اَم ىنْعَمِب ٌكِلذَك

 «.ؤادَحَأ ةمكخ ْىِف ُك رْسُي الو رصات يو ُنِم هود ْنّم ٍضْرَلاَو ٍتْوْمَسلا لهآ ْمُهَّلاَم ءَْش

 ِكِيِرْشلا نع هَ هنآ
 راكدرو م ةييساوج تس ناو وفدنج و لن تس كن ايبا تساي آدقا( 3 ) كيف كيك اكن وكول نام 1 1

 دامب سار تاب )2 يدرك وقم لو كس نا هس مروا كدلك تروا ل تيادب كلا فس متن سال كاما

 روري راهب هل هكر وا(اباه انركر وبكر كري تمب ليتأ فس هاشدإب بنج حاس كح هاشواب نيس ) كك وم سك كس هد ليج ( ايت

 وكس لي ركابيلا مترك لج شكل او ةسدايزولو ويخسر وا ىل( رك رب كنار زنس نام رافرورب كف زو كاع اج هع قولرف

 ( سقلذ_رك كدت كردا ىكوواطعكس للا متم ب رك لوب لو تب حسدع ترفل قب تاب راكب ) لكو# تاباج بس ذأ

 فلول ليث دوبتسرلاوو لو هشيم كيو ووتش رسوداوسا لاوج( حس نابي فطعي )لن كولا موق راج( < ءارشم )

 لوك )جاكم نامل انك ذب سس ارب "تكثف شئ ويك ( تجج لكك ) لد نر لوك( ب كرنب كنا )كك لا
 بستج ( كل نيك ع سرسود كيا نااوجج وف ضير لس كح سمين كك راف رط ىكاطلا )ند دب ناجم رك هك شوجي .طراوج ( ليت

 . ميس هاني رك لي لمد افك ساو قر ران ناي جل علامك رثلا 5 م رداع كا ةس وأول

 هر ماسقف رم ظفلا) كه درك ايس ناءاسور سكس ىلايماكى راك مث ماك تار! اك ايلي اساكت ضر قب !راكدرو ماد اب

 مول لاكي وعر بج ردا( ل تلو غان  ماغاب ع آس قيرط سكب ل للا را قرر ال

 باع ىادكداف لا( هس قر كب ننس ب دقإ رطل وفود رحت اسكس فيظتر واي رشتروا زستت اظفا ) - قر رورو روع

 هم نلا كت تنقو ىلسكيب شرف كش اك قلد واءل 6 ح نال قر كا بماج لب اب بوتنول س5 روس بسجج دوا( تمس )
 ردات للا لن( مه) عرارطروا عب لم د اعوج ل هاي ل ملبن هدامشكك يا كرا نا وأ هوو( لل

 هد تن رواه اها تعادلا قد د تهبارب هللا تن( تدق للود ) لك حس لب لوياشن كتل( تاب )ب( يس قمر قل وم ىرنم
 كنا كن ) لذ ع فاس كوكل ايخ( توج و لأ )دوا كس قي شئألاو فاي هار» ذاسر اكل كس ساوكى مت لس درك دادس
 بس دوسوو كئالاط( عنك فاقلا رسكب ظقيءاظاسقباء ل وب مولتضراديب حسبو كد ليتك
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 تشو اكنلا حس ماك نم زكا ) لين جسد يسد ثدركل أ ب لبن اد لين مث( ع ارت كدقا رء دوف رظفل» لن لني ) لإ
 فورت بك فيك امصاروا لير اخ نك )- ساهي ليي ( رجتاب )و ذاب لولو نال ل ثم جاتك اكن ادا( مس ا ص

 غل او تب رك كج يب مت( حس ررط لك نبك احس لاح اك تكس قتيل تك اهوا خس ومس ايف ىلا باتل دل ليو كدب
 وكس نبكابع رظفلروا ع داس دي رشتروا فيفت تعلماتفل)! اجا تشو ناري ثروات دم تك اب لاذاي

 باىصا بج ) حرررط ارا( ينس إيد تورو وكول تس هلع 51 كح ناك اكاديي تبيمب سهلا حررظ سا < د اسس مضر وا

 لابو روا تءالاع 2خا0ت رصد كلا لش لب آ هو لاح( ايداكج) يكارزعك ا هئارجج 2 م( لك لاوداكالاب هداك دايك ف نبأ

 اهكذ هب ؟كس د: جد فتيد لق لابي ''ابك ف ل اوك كيا عس ل ناد لكك كب دج ل( لش هراب لح تدك رب#

 كل ساكو تع وروا كل وم لف دل نو لج راغ كولر لتو َ لوب د م كدا اب ند ليا

 مب اامجاءبدددق نأ مك رى ادغ #دابت لي( سل# تس ركرللر رو هك تك بسد( رب ند ىدي لك ع

 ىلا لك رآ )وبك فرط كيش ( وكت دن اج قمت حس ديتاسس كس هرسكروا ناو اد قر واظفل)ركهس دبي ور ياك ى احس ل نسا
 هس لات امج دوا ( جس لح آر ناهكل الع ابك ضر هش ل ) جس: ناعكك يفي كب درك اج( ع دحتا سكس ار عب لؤطرط م اناكربش
 هاو نوهت هوفر راه فس لوك ليلاس د فس وع شرت قراها م ال حس كيج لاب دوا« سس آس تب ذوق
 اوم ايلا رك د لبرج حس ةقيرط نا بال 2 لي ركروبك اي( كح لالا رك رقت راهنت كس كد ارتي )لح ني كراس 3 اب سيت

 ايك رهخاب ) فقاو هس مك شين (ياج نأ تيب ) حررط ارو “كوكس ين رالف متى( ايل كريت ها كن ارحب نس قبك)
 مكتول )< ايسورصواك ثلا( تمايق هراي دو )ك6 كوله موق كن ا) لييركن فيلات لاح( كس لورادتاهياروا مول 0 لا

 مكي ددا( < قكنلجوك ودرسرورضو و ب قكيكردا رق عب تلاع ىفي اك اذغالب لآل اكل وجدوا قك لس لكتسم أ تا تاذد#

 لب [لش هراب كس نا رفاكو ناموس ) كول ك( يس لومتم كان رشعا ظفل ذا 7 تاب كت تفو ىلا لاش لوك ل ن# كس تس
 كاري راغ سا*”اهكوت فس( سورفاك ) سولو كي ( جاه يلو مري كيا لابي ليد اكد إي كل افاوج نال )هل فس كش كب لي
 بلا ل تالءاعمك ةس وكول نا بتي انناج بوقوكت لاو 31 لا عراكترو ماكنا( سد ناكر سب ناوج )ءولا راني ترام

 لش ) كس لب انب هاك تدايع كيري( دقرم ١ نارورط مت جس كيحئابك فس لوبن( ننس وم تل لع .لماعم كس لافاوتج نا )
 شن تنذو لس ملكي ريطع طنا لسير كاهن )ل لكك كولو ( ىلا ذاب دهس لابي ئابد كلزاهي ين انج كس لي دكايكتابع لول
 كول كب ءاهت اتناك نئااهقدج « كت لد نمت اور لح لال جن لب 1و خا فأل غن هاي كس دارت كف بك راما كالو
 تس الهر يتك لكلا بسير( كح < لوغارصن ىلا ءلق ل فود يباله تل اكن لانج كت خيرا لدتا ب تكل تسي( لي ب 1)
 هل لوعغم مج راظفلروا« سس لوح ار لوقوو رول قلك لاء ل تكا تس ناك ثابت اف حمقوموجواي) لو

 انلاكنلا لاو ادوات تاس يك انبكاك ( لوفارلسم ) ضب نكي( يس لن تس "' كلذ مهنظللا جل ب وصنع سس جوك
 منو قلتو اديك لع نوصوصروا عرفم ىلع تار ىكلضتروا تنص ىك عبس انؤلوجتاساس دئازئاوروا عسر تروا ءارتبمل مج ياام

 سرس لا انهكدت لش هرإب كح لاوق ستر وا انبكب يلا يأتجر قلت نول وق وفود كلبي فرصروا ءجسس قى دا زاد كيك سك
 متم لاحاكن لاك وبك نس انناج رتب ىراكدرو يا ريموت قلل لكنا كس دبي 1( اجرك لالورب سد يروا هدي دن كس

 تاس دادخت لك نا هك ايار فروا لوب حس لبي لوول #ذوحت نلا كلغ كين تس ارف "سابع نبا )"عسي لع متل وكول
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 بانك للا درو! يع هت( عرازن) ثنكب هدايذ عسل وكل( قلى لذات بآدج) هواط كس ثحب قرعرم ا يآروا( لك
 دثلا ىف لص ار ضخ ارك تاي رو قلتم بتفيا ب احصا بج لس نالاو كل )- ت1 كك زوو نع نا رالا د

 دورا 1-(''لوم لازان تيب آلام لاا[ ود ب اوج اك ا لكل جك يلرك دعو يخب يكس قنا ءاشنا نس موديله
 رطلاوج قو اوم كول وت 27 لا وكنج اع كادر ىلع تان هديتكآ قل )-' يور رت لا قررا ادع

 قب +( ورك ينرت قفل تري ىدتناوكم اكس ا ئم ) كقح كه ذامداي كر اكدددرب نيساروا( ورك ا يكت داب ركل هقلا ءاشنا ل اك
 هك شل وجب اين ثان رف ريو لست نبك دحتاس كح تاب بنج حس قتال نبك ادب كس تل وجب شيم ابكر اشنا )واجب لوب
 فيكس اىساوج )وار لك ىف ايم كما قت سار اكد رورمار يمك ديمال يك ب يي كتدب د لاب لاكي نبك لك ا دعب

 ميرو!( جس ايدام رفاارول وأو رعو ىلا لس لات نتن انج )عد لوح حج( والاد ذس كت لالدرب تددبن قرص هدإي نىك تسدعقاذ كس

 ل سوسن متر ول اكةأمئاللش جس ناايب فطع نارا اح دجتاس كس نإ وت ةأماثفل) جدك يوم نم ل راغ يس فب ب اكس

 ادراج ار نايم ع رى يس دامب دوا اسوس باح رمت س برع ىلا - تس تس باح ى ليوزنه باتل اثم
 4 ع يزف يرتلاز ىلا تقوهفلب نام ىت ةلاسوا ف نيرو ) ىو سداح رواوأ نس لوك لوا( جس
 هد( الج د ذكي لذاك ل ل حس ريف لتخا نوال هر ل تول )جس ته وسان رتبت نكح و كك بأ

 كبجت هلا ل )ع الاد كي و قتلي( جس ماكل وزن بس سا )< اناو ساحلي دج هيغل كراس كن ذرب ناسأ
 كح زاجتاط احليانبكر دوا ل ل تكس هعمسا اهو, ه رصبااماتفأ ل وفود < بج يم قكاتقل )هس الاد ةفح قئاذب( ع ضيص
 قلك وسكس شا( كل ولاو بس رك نش ذو لاناحآ )اكن( نس لكرجاب تس كح دوا هال كالا قت لول يدارعروا حس

 -( < اين ساو اسوو لتي )اتركي شاى لج مكس هون وا هس لجأ داك ) ذاسناك

 ردقب ل اططش فرط وم يعبج يحرعتوراهتسا يورك راشنا ف تال رضع عريض اطر -...........: بيك تو نا
 يللا تاذ_ ىمعفشا قخ“سرقفنرا زومام حس نثر عسل آم اييأقف رم دعلا قط طشروا ب تضف و ذكر مصب فاعمل
 كاجو هل آن يدق كت قدا هلم هش فرط + ناك فر ظلال هيحان طفل ف مالطر شم

 ل ضترود يفت ىلاج ىو تورك ب زور كس هروشاعمدفد كيا لشرب اسكس سار كثب مهبلقن - اقر نرد شعبلا

 غض” كراك ع لاو هباك و - يد ىلاج ىو ثدركد فد كيأ لب لسوف كيد نكس لب ”روا__جرمود لي لاس كي دن

 لا ذس لوبا وال همام ب دجتاس كس فبكب راسا بج لبث تمار اهرب ماناك سوا جس.يالقب ىردتك ل ضر واورز
 حس لاوتسوو كس مثلا لايك هللا بابحا بحااما' يك رع لاروا شب لاي وكت كتل نشكو + تك رك راكد

 , فلو زريثل كي تك ضل 1 2 نامل 5
 رش مدرع تفرك اكت هيل رثج ل ذور فبأب ايصا لس
 رش 1 شلش ارت تسشل 2 نادباب وري

 كسٌملاو كس نادرو طع نبا لع ىضرق_اًيياجايك فاو لبي تنجو كتل كس فبكب راسا فرص لج لور ون اجلس ا اءابك كي
 تبدا تب للا لاك تك ليا بج كه تا رفد تك ظطو برت لسرعم اج ىرج وج ٌلضفلوبكي يكل لمس راو
 ل نيصق# عل سا_ نو تك هر مور حررط سك تءانج دوا نلاسنا لاو تكس تمبحو تك سس فلا ىلا قيس ابد لج رعروا لص رباك



 مدع تيآ اهلا فإة روسارسنوراب 1 رابج رطج نام الجر ييضحررشو مج زن نك

 كس د ىاب نيس لوكا ركل "ديصولاب هيعارذ طسماب مدهبلكو "الاسلم بشر يضل يس ووجوم ىل سى ذب لي سا كس

 عدا ار ار نيس لاغا َّلو / وأب ماع باطخري ملا | لو تك ىءانتت عد طا ولك رانوف رشا لوك
 اكتساب سا هوروا جس فالخاكةابع نبا لعب سالم لوقب لكالاه- لإ مروجو لي لاح ىلا قبرا بفك ب ساجتحا رك اكذب اننا
 لي ةس كلتا الاعلان ديس اج ليل قس ركرا راك ا تارطتب روف هداك رابع نبا دج كا لذ قس كر كا

 ري لا ؟ليتاتروكف بك بايصا قوم دتومرلا كد ك_ نك يواعم تررطح ون كس ري لال كم وردختاسس كس يواعم تبرعت بج متر
 ادب( ارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطاول بجرلم لعدن لصإلا لوسر تيصخش ب« تكي بارق نابع نبا ترضخ
 كس ران كولو بحجر ك عار كد ورث "يفرط ساو[ ويد كب في واعم تطحن كيو تسكت سعب بيك مةجسايك

 0 مهنم لئاق2 ” وم كلب حس كك ولم رك تك ومر وبكرب سوم لبا كولي حس لاني اريج كا وبج تس دوز كيا ني للاب

 كك ابوكماشروا ذم ل كاد رانا متبل مك-ج اني رارم حس لا مك د حا اق نيماسكسم نيس دارم فنك اجا
 ىكىا- ع رك مهدايز لك 3 ىلا ؤرظأي تيب هب هريتو ناي روا لاب نايل ارز كس للاي ناد ىت كيل لك

 زعامة الا هيي سمانا ةئيدملا ىلا كر / لا تعبل مك لاق تمل ع تررطتدقاوريظت
 فاطم ار دقت رب لاهيا لاي درك و راشا تس ةمعطا ىاف#مالعرسشم ًاماعط ىكزا- ايكوم لوطرطدحب كس مالس رول هقء افلا نوكسو

 ماع لت كس ل نا ذك نلاوج حس قلم نارى فرطاك ناك ن اة اما زيا ماعط دواس حنا |ف رطل

 كح ساه ةنسا س دقي رطو ديشوب وكنت نبي د كولو تدبلا خس تس لجذب مان لاو وج تس قو سدت اب كس لابو ب دول
 ومدن اج انروا مارت انامل هو تسيل طوى لاك ب قم كي دز باهر وا لو كل لال كل ىلكك زا ايع نا لوقإ
 داره يملي دوا ل كس تمدد ريص لقتل دو# ولا مكوديعي واه ناآرقلا فصناظفل ب لس فورتارخت طاب فطلتيلو

 شرب لاا وحلقت نل ودا انيكووع2ل_ ساكس لوم سال ناميا لش دعب هت ب قير طس نو للا اوت ووو لي كلوب

 السا نوجد و ذخاوم لمع تلاع ارك هس دب بادج؟ تاي اندم لن رتاي تر لوك تلاح كى روبير وا هاركادك س0
 هس رحسلا نم هيلع انتهركا امو تي آروا نايسدلاو ءاطخلا ىتما نع عفرش مي دعرك ا هيج لوصثو تاس تدل ش

 ملعا مهبر_جريرقتي ب قير طا اتا لإيق خلا قيرطس- لوم لوب تنك ري ل | نوعي لب لاب اتوب مولعم
 رات كل واس لاب نبا ليلق الا لزب ناايمرد كس ذاجتروا نك... 507 ارك بس دانت مالكي - <س ىلا مالكي
 ْ رم( 6-) يشم طس) نيكس ا نيل ) ىيط منك نا: نبط تءاسن فكي اياك ندوب لك اشراك لتمر
 ساكن ري اى ايلوج دخت اسكس لوثاوج ون ات ابار كيبأ »جب ليططش ايري الياس( ) شرا (0) فرد( 6)

 ري دير طا زي وتركهم نكسب فك حصا كي تس كأس رابع نبا رواش هس ايدرارق ما لطم ماناكس ا نس
 كسور كاما :لأاؤ نش كركر زتاك 2-2 ةباج كارز نو ريت ل لح رارقروا بلف 3 ا كس لاعتسا

 يد كك نري قالك يا لم 8: كس تيكر لكل ذاك ك يأ ك- هس تكرب لي ذاب قرا لت اج تيد كر رك لأي يك
 روي نارا فاد 4_2 ةلاعخ اس اداب تدر اي لان حررطى لم ل ردد يكل كس ءاذب ع زوره سر وا ةساج

 ووك 2 اوس لارا قس يغرطس لإ دا تظاؤت لكلا تاج انعدنإب ب ناد لب اب كل لس تاو كت دالو

 دابج لي از رخ رك تام قده مال فك اماكن لك لف تاك لاف فلادد تيرا <ساتكساج ايكل اهتسا



 مايحس 443ج فكة روس هرسأو را ايذك مرامتج رلجم نيم الجر ييضتعررشوممج 2 نئالاك

 كوت كب ايل صفرا عسس مالك اءاشنار كي تس كل |الرسا حس لا لئابع نبا 0 رم
 يس قاوم روبم# سار كرمان لس اهكدفلا اثنا فس ترضخ ادب كس نحس وج لا انك تيآ اد انج - جس اكنيكل الصتو اهو
 ءاشناشرو- تعم اجانيل بكد فلا ءاشن اكتوكدحإ كح ذ + مالك هل لين تلا ركلوكر نكشثاءاشنا تؤتي ادد لاب نبا دود
 كس مالك جي را ءاشنا لع شارل ين تيس د باوج روب قلت رو كوم تبث لع تروص م الكل صنت لفرص كذا
 ركل نيس ورك ةاازلا ز يس اسلاك < رطل تدابع للا < تددقم للشات اللب شل كلراذن

 لوب ىنحشم زارخنركا يب 0 بلطم ا كر افغتنساو عج ول اج لون انهكدفلاء اناس بج كج بلطم إي هللا اسشنا
 نم هللا ١ لعن دفر- ل2 انإ جل ملوك كة نوب لووك بح[ عب قل عي عاب نه 58

 مالكى نع كل و ايان رك راش الجرس ليث نس اتاك مولعروا تاعقاو بي فو ب .. لامنكا ”عقاو ل لاحت

 توبزكا اتبد لتر عيب باكل للا جاو لح رقت ميب ةئاسم ثالئء 2ك نثلب سل - قة للا
 | راد اكدنيش نايات تحوم راد فبكب راوصا دعب كس لارسوس نيت كس طك لترا حس ليتل طم كس مور وا باح
 1 ل كلاس اورج للاعب لامع تكل تك ضتاروا كيل اسوأ
 2ك نارواعب إل فيم اقروا ك دس فن رثتل ب قاطع لس ماش ل هونغ ؟ يلج ل ابع نما ؟ لوني لله عكس ب تافو با

 كَ باساب ل ايام رف لس يأ اسال + هذي اه كس لإ دب كي لابو كا ملي 0 قخ لك ارا

 أ ناسا اسدكس الس لو فسكت تس دف تاور كيلا لونان ودلا حس نحر لت نك نال

 .- لوم تافو كن ادعب حلالي ركادادقلا تيبب عر بير قاس تميت

 زم له راع ئاررفداشرا تالبصفت كر خقاو لح فك راسا لبي عراد لاو ذوو نلا مس: لوزن ناشو تايأ طلد

 رك ايلامرفو دعو نس يآ و142 لاوس نت قلتم نار قلاو ذروا تفبكب ءامتاروا حر ود تس بان لرتع لول دوبي

 إ ردت اك قو كنده دغيم رف لثكل عقم فل كلا ا اثنا هس سآت اسكس هدعو لا كلود تحد باد اكون اب نلا للكل

 لول زان خلا نلوقن الو تيب تايازا قا ذاك آس لير قر لش

 تس ندنج حمم النروا دارك يأ ليوم مولعم بت ب دثجج ب سس غل رتب فيك راك ارعقاو مم: 4 نر
 تار اب هس هركر الس لأ قم اي موق كانا« اناجوم مديشول ركأج لبي را كس لابي فكياروا-انيِل ركرايتخا كم رانك اك وفاوج وف

 مصرع لتلك لح ركن هزادنا اكل ا لحم ١ لير اغ بج رولا لوعدش تم حس ركب د ذوج# اينو فس لاوبمنا- سس آس لباو لش ند

 رلمبفايى للا تسكن ال وم در يتوكى كش شوك روااهببب كل كح هن الانا ير هش قد أك ياني نس فس لوبا ني ت لابي دكت

 داني ل راق نس لوما رلوم ذاع حس مكس موق لضرب اوم بيس اك ظعو مور يك كح كس لوكا لع اعمييدوا قوم راهن 5

 عررط لي ولحم وكول تاينت م لدتا لما لاعرمب اهمايكريقتل كيت ليا ي دقرعس نادك ومد قم جرد لا كسا ىد لت
 هس ريب دل بسوي رت تاس لإن تيك ضني تح جاي لين تك ضب عت د آن متو ين تلا ضب قمر ووش ناب كرر
 نت نادك ايي انجيد؟ يقتادعت كنك يس تما بوك .كرورداهبس ملحن تدثلا لام تقي” ليت ةس ارجل
 ؟ انت لاح اياك قب



 مارس معرس ع 4 |8ل» فب روسءا رسم راي 4 هرابج رلج, نيل الجر يسفتحررشنو#ج زن نياك

 ننام برواس الوب يانغ اك.“ م رلا” تاس كس "فنبك ”'ن# ميك آر قوس ؟ هت ا[ لابكدق او ريك وسي ابد

 فرط ارض فك عل لما اها ن روبشسرم روط ماير بش ملوك كم ان لا لتدج نايس مان اجلي ل اه امج بي بل طم كنا فس
 ىسلانعللي مخ اني كس وم وشمل اودتتكك  ساامت اي داكذ تكل وكرم داغ كس نا ثم ين كس تب انك لكس“ أمك” “لابي كك لج

 تامقاو قرات سود فس لولو لاك اح بيرو بيج لاك اج قي دكارجو كونك مكر لابس لات مب اغ حس تهياور
 ذل ىتو' متري كيس ابا انكتب اف تس نا رقت تبي فس مدحرم مالك وبا انالومد قوم ب رق يج نيرا اينركدنبماقحررطك
 هحابررعرولاوت دب تس مانكسأ اخي "ركل ب ل آوجافق م ناك شالا تلفيقكلا فب دوا جايك بك مت ار”” يب تادق خس
 - كل نك رطبا

 حاب رك  ريشاب مانت لع تقلا لكننا كت تس ركر ايفا ها ىكق تي ادخ كو لوج كس اتوب مولخشعسس تناليصفت كدت و
 رزه هس ىدابآ لايك صيف ذ لوناوجون نارك يد تلاعب ةيسوركر املس ول ةس آن ذاب حس شد قرا هد رك ا دوا كح ةساجوم

 ىو دامت انكر ادافو فيا اكن ا ةتلع دم مناركاج لات را كيا اين انج ليل امو لوخشم لع ىبل ارك ركوم فحم سير اخ كادوا لي ثوم
 لك خرروس ني اق اوبج اككدن اب داك اروا قيد اشك حس ردتارج 70 اني ل لوبا ل راهن لس يك لج لج را ختاس لس ا

 حم تحل فرط فاد فج انه حرروس بج لب لع ناد ةلخذ شدوا ل ند تع اج قد نيتك تدار لع لما لبر

 كيلاعس عل اوريور ب ونجو لاش ل لوطذيب_را تت اتاجوم بورت دم تسد بعاج لي اب لج انلعذ بج هس اناجرزك

 نكي ناكل قع فرط ىكيسوطتر ني لا تفرط ل وأود ار حررط لاء زفدم فرط ىرسو د س شاب د فرط

 كورا لع تروص قرسو درو تقول ولقب تروص ل والتر قارا قرب تروص نع وعيور برغي قرش نكي

 - ىلاج اردنا وعر تو
 م اهتم لو زوصروا لي وفك تي اهنوو كل كس جد هدنزمك كلذ ليوم مولغم ل بود تلفو كيب حس لا تروص ىلا

 رجاب كي تاباقرسود« لاو دج جس هداشكس ردئارجب قكس جف لل ث كايوعو رك دوج وسار كور دوا او: لكس

 ات , لبث ريعرنا لكلاب ل شا لن دوج وم تس ار كس تور .لئويك ايكوم انوار ترمب ظنم كررت كل كس سولاو نتي د ت
 لسضرواس تر تلاع لى كر عدنا دوا قشور اجومج ليال اجا لك 1 اان [ل نع ساشتفو لل خر روس لك دوا

 باطخيب دوا لكس ركل يبرظنم لت ايحب كيا رورض ز جرب كردتا وف اج اعلي دركك كامب سرجاب ساو ىو اضف لورا كرا

 ب هس اتم كس كح تظافت ٌقداع اند ذب هب زج داك تلح روااحآل طم الندم بسوترع اكتر ضف تس ىلا لب وك ولولماه

 كح تك هو لو عد ل لما كت صرع قتلا اك اهقدن هزادتا كب لاك لكلا دعإ كس لماء سد لب ران كك صرع كبك
 بائصا وت اتناك وكول نلا بلغ با امت اتي دم ب القنا لبي صرع لا ني اوت | طوع لبا لبيع ىلاح لت اجب ىلا + ىو كلو نشب

 فأول ىتو با لوم ترج ركود ب ادق انجب نر مشد آيا كنلا بحب تن هك كر ايفا هاد كتي ادخ ررط كت فيك
 فسر شءارعاروا ىل ركرايتفغا تروص كم اع هاكات دايز نس دا كس ناك كس ومد قتتم راك نااامت كر الس لالا ند نوح

 - كس امايكريتل كت لبا لاهي كا يكد صيف
 انبرضف لج ايكو راشار دق لا فرصُد ارت ترانا رسل ل لاح لتتم فس تفبكب ارا
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 لولد كوج ىد أل دنيخ قربك ايكل ور دنيخوك““ ناذالا ىلع ب رض "ل نير اددع نينس فهكلا ىف مهناذا ىلع
 0 ا م < نين قريد ارم تس للاي دواس يعتد راهتسا كح لاتنسي وأ

 سلوم وبسم تمار رط ا مولد عب كل يئتساي كبس لوك كح اسد ةسوسوو كس ل وسب لب ءاغ دكا هق كب هدا
 تشرك رب لويوار ىلا كس ريبخأت ليفت ثلا كدصق لاك وةك رثك ا متروا تس كس ماشم قواد لسنا كحق لن بر
 رارمر بيت س“أ ناذا برض "لابي لاعرمم قر سروال اىضالثم لن لك ومر وبل ش تيياور كل وصل بانك ادت ليث لو

 رك كدب بلم اك خلا اشعب مث رواج ذب لي تلاع رنين كت ترد ىلو متري وكرم بهلطم ب لبي تروص كني
 قلب حس رهدتز كرمي رواه د قراط تلاع قرن تدم ىلو مت يغب ىو[ يادكت اب هي تكس وج رادع سس نين دع كس تاء ليا
 لكما لب تارابخا لكن آن انج - ني ققئر لآ عري رك شيب لال اثم لك ار وا سس تس لن تام س ظالح تابت

 حس الس لبا حرام ىومتم ريغ خ_ لجوم كوم كراط تلاع ىلا لوك سس بلا تر دقي فبكب امال لج لن قئر نان رمت
 هك هاشداب م الق كيا ليج شوطرط اب سوسفار بشن يا لس فيي دك ايلا لم ء حشو لاقت لوقب يكتسب لاحمد وا ن نب ىو امك
 - لوب اجي كب كلك هو يوك عر تسوس لاسوس تروا نوم لاو لي ران لا تنبكب راما يب لل 7[ لوح
 06٠ لئاربب كت رض آلتوبكى وم لوم ىراديب كنا لكي لاس ليث ابي رق حس مفيش تعدالو كرر ضخ آس بات لا
 - لوب لع

 جس تامر جاظ انوءاكتافو كن لا حس تاياور رثك ا وس؟ ليث كحاب تافو ب لي هز كا ففبكب اتصالك اب هب كد

 راق لا كيكة كيا إب تفو لح هوم ل زان نأ رك هراشا فرط لا كل خلا دوقر مهواظاقيا مهبسحستو تيك

 لاققلا كك ت ناين ضكا ضال راع ل فيك اصا دعب ل لاح بالقنا ليضع ؟ ىر تلاعايك
 كلا بيرق ئابد لن دوجوم رآه رخز_كوم مولح* تك و ىلوك حسم اب هك أوم تلاع كما كراغ دعب كس لاقتنا لس نا- كرك
 < هدئز قاتلت ل هدئز قد دن لئالاع < اين كلس كس اهتاب سوفوداتك

 لسكس يرو رئز لوكو/ وشحن ول لج ىذب سنى نارك ؟ كس لويك اومن اج دوا هدز لأ الاد تكي د تسرجاب نكي
 «هسد لاعكراوم انك جوك او فتح د دك وماني كياك كجم لوك نو م كيل هدرا« تلم ل روما وقرر

 لئراغ كس كس هوبج ب لتقت» لا؟ج ىكشتتو لوو كن اهب لب تيب[ ا تلاحدت هك يح انمي دج بس

 - كوب فلكمورابوددعإ ل لام ف اشك ب جس كتتتد ساي ؟ 2 ملا

 كح صرعو كير دوا تكس وب نشل خ ول ع راين كل كس شيب هو بجب قل ع حس تالاح كس دعب قلتثاك ا لرو
 اك را ووصقل." ظاقيا'” ل“ دوقر مهو اظاقيامهبسحت ةروا قولو تيفي قرظنم لو ردنا كرنك اب تاذو رحل

 ريت كل ع كتوثروا 0 0 دارع نوم ودرم حسد قرروا نوم ورز

 -- مولخسر وا ماه

 - الع مانق ىوايندء جس اجاجوم ناس آه داي ذ يروا لاصم ول اج ىلا ةرظنو ازرات تايجر ىلارتبا كروذ لابعرمي

 تلا ىلا كدنز قداس هس م تدابع ل وغشم حررط شارب خضر وا تير نت كلا ىلنف دوك ايار قل داس ثا ركشا



 ميسم تأ 418 فيك ةروسءا هرسأوراي 2 مدابج دلج» نامالجر يف رشم ننال

 ىيقو عر ايفا تلاع ك عرار بك لكك كا ءاتي دهس: نلاج لش تلاح ىادوا اني قتال ارب ةنتس ا كك وأ ل اجوم تل
 توداي زء نس رطل ع عضم ىا قدح كس نسر عروا تجسد ذي لع قت هدجترمج قامت اي دوك رم لبي هدرا قار مما ك ترن آت لاع

 لوما بلاغروا تؤم عرار حض بع كا ك كرنب تدابع ل ب وجت اسي لترك و لاج راينا حو لك رولر لب هس تنك
 ىكايند- له تك رولر من تح جانلج لب اك حرت لا لب زامغ لك وي دوب لكك لام ىف تس لويس رجوي كت داب ذس
 تّيدرسو وأ ناذ إب لوصرت كس هاشداب روا اج كيج ركل شك ور- نيه فلل تطل كرنب ومو فلك

 عررط ىا» لوم اهب مر كمريك ليي نارا دوا لباب رسم لكل يت تلك مف اكثر سيال ا هت قرورض ىك كس كح لور
 لك - لي نس ركتو ت3 ليروا لن ةساج ثيل لكلاب كومه دنوا ليك ؤ راج قير رط فلكس ثاياجوب لمن ناتسودن
 ' دورت تبدل اها هزح

 كولر حس فرط ىك اذذغ لت ركر ايلا سيلك فل نس كون ذ ايباد, لع لواء لا ذنبا كس تدق “دلير
 كل تك يفوتك سا نزق لب تسل دايت إي لور لاول ف لوم بيرق قدايآد لأ كح تح“ هادرب بس لك
 كس فرم حررط ى ات ارتب سيل وك ين لع كرت ذ حررط لوا جس لتي هر كح اى ا كك تملاع ل ويكي لن ناتسودنم -
 قرش آل قكرتز خس لوبا لل ع تلاح لج ليتر لاب لع تملاح لما لسى ىلا لوقوع اجرك بيتس أرجج ىلا لسا لولى دعب
 كك تدر تسد نإ اه 3 لس نافذ كل ول رص وأ لوم عظات لورترر روا جوج قف اوم موعرلا كن كر 2

 نو ارو انتا وزعد نكالماو
 ركل آن اي ةاج كس دايظغا تارك لاقراع ىلا إي لي داغاكل وابي ةهدايز ك- كس ماكل ا لن ورش

 هذ اج فس[ ناك بت ىلاج لاني حررط لا متر اهئ يم يل اج لانج حس ضر لما يل ترا وصخ يك معانا دقبرطيب
 نشررولاوو حجو ىلاو كر عكر ادخ الساس لوم كيا فرص هت اج آل دب باهت اجاج تجلت اه انج لب تسار لوك كس
 لوك دو رداءامت ىراج ب روطماع ديب ر طيب كتوم ذاك ين دوجوم لاه فرانس ةييس داي قا غفر تس ىلا سس
 هي ل ناين قا الرب نا وق احاجوم لاش كما اي بسمار ىلع نا بج: دواء دم لاس لاقرامع كح ررط ساوج يت ىلا قدابآ

 وقلم ءاذتبا كس لاجوم عتاد كتاب ب تملا طم كس قرات كاين ببر “رك ا هد كل كس لا” كة ساج كيس درك دك فل
 ريل هك 1 با تالاحرج نايل قى رايتخا سهو لببيوفجدوا لود اذ أوم دوب حس ررثلو م نوغل م ولو

 : -ايلكن برقي طل وبقمروا ىرايقفنا ليا اكتمدابعد دعذ نت رط قرا .

 لعد انك هت ايكروبجب سينا ل مكس موق لع ارتب جساتوم مول اكت يعرف اووى كل ماحس اك نبكي سامصا لحرب
 دث هدام آي غول فرط لك ينور لايك احجي نلا حرر اوكي قار ختتما اكتم دابعو بز قابس د منال ابو دصرخوجب بج نطلع دان

 لي لاع سا لاققشا_ ايكوم لاقت اكن ارك ك كل ابي بدل فلم لي قر ائروتسدب هو نيكل دب تلاع ككل وكر وا لح و

 كيرف كف ةكمرادافو ك- نا ىد قاب كيل وحمى رخآ عزو تو تف كدايتنا شوج كتمدايعد ركذ فس ضرك
 دين كيت شو قاذ__ ساق كر ع ككل اك لا بج, اهني اهي بعرق كس اب د........ كل كس لابس ايهد.....ايددجاساكنلا
 1 -ةومايد لمد



 ماي جروس ع 1839# فيك روس ا هرسموراب 2 مرابج دلط ني الجر ييضتحررشورمج تنل

 ان ركل يابت سرج اب لوكا ىل كر ينفخ ا تروص زينا تشنج بيج كيا ن_رظنم ىف ورنا داعب كس دقاو لا با
 «هس اذه ل هدب لوكس لع تلاح لك عركر لبس كلك لوك انيد لانو لوغش" ل كو تدابع ع دول كيذاكل وبجا تسا
 رطب هج وم ك دم فرط كرب اب هس اليجي واب قود تانك يأ برق كس كابدء < دود فرط لكي واه وج تاب لأ

 هدنزهو ايد اكو وجر نمر كس ربق ىك ودرست اكن ميترك يري نس اول ا تشو قرا ناطر

 اذه كل ولاسا

 م6 درقرمهواظاقيا مهبسحت_س لاجوم حلاو فاته تايربولا ةرظنرب لولب ماقرك كر ساسوكي رقت ا

 اك كاديب لايخ ىيمرظنماكحررط سا لكويكق ار لب ّلاب ترورض درج راك رود” سانجي دج ىلإ الي كى أ باطم
 -< لام تاس بوك ابعر مهنم تئلملو ارارف مهنم تيل ول مهيلع تعلطاول روا سئودنزلكالاع ل هدتز تونك
 <ت#تاأنيقن؟ اوم لاع ايكاراهتت وليس. د لاح اتح ذب زارغ ىلد [كيأ دلت كو ورع لبر واوحج درك اهسررتا رقى 000

 مل لكن لاهي لوبا تاب يي تا سكس تيصوصخإ نر قل يك روس دوخ بوت: اك اوس لاعب ل لا سونا 5 كس تشم
 3 كرم ؟اارف لان كيا كلا تتركب هللا تايا نم كلذ الوبر وا لتي »ل داردنا ل ران لملك عروس
 كادي كل سات اتوب نامل يك ونامل هرئزوكن ولاو نحت درا تطرد ىلا كت صرع سوك ن ادع ل نعمك لكن ايي
 3 سور اق لع للا كتاصرع ه داي حل هداي مم لانا كا هقراغ اك حررط ساو خل ومب ,فلتموو ل راع 201 انت رم

 لنك ندوسوو سقي داؤس الكوك مزج دج اه ستر زك م ساكنا دوم نكي نب” ل لا قود ل خردوس لتر
 - يكس افق حررط رون حس لترك نب "ور لقد قم او جس قود دواادم هد لك اديب ذات زج دج دواس

 كاران ثناء ورلا لح لح نان تال د م تيفي لكن فلو نايم نمت ل

 كح ناطيخ كس ركرظنب 21200101 لا دحإ را نك اجركرايتخار فك اا تاس ىراوك انوا قرم ذ لن ودرب تس انام

 رواه ملاجوم تصخر حس لوكس لا قارب كرفكللا تفر تفر حررط ساروا سادي كراك ا لبيب لسا تس ف امكن كب
 1 الفي رواه دارع تروص ع لك ادبااذااوح لفت نلوتيا هع نكن ركرفكي وخركل وحل راك خأ

 ب قار ورك باث تل تك الف نايس تاجا كف كرايقفارفلد ج ركا لع تلاع ا كق دب ذ
 جس هدمه شال لالي خلا قح هللادعو نا اومملعي تدك ى ن_ ركاب سفك احمادقاو

 تيد حس شيمر بث كوم لاو كس تمم يق رج ركام السلا ملي اينا_لتوك نس اج وم لصاح نقيل اكخ# وم خل او كس تم ايقروا فس
 كيا ك_ لح نزل ل صو قيقا 0 لان بسس نا م اح نيب لإن مات لب لاو لعن ساروا لإن تس ع
 -اهلوم تبان ناكما اكل ا تس فب امسادقاو لب« كن تح ترداع فالغروا يتب وكت مارق راذل لم اتروجوم علموا ثداكر

 لإ ح دعي طارش ابر لعل امو با كل لاء قبس انهن وكل يأ حس تمم ايقوك عك اج دوا سس وعكس تمم قل شارك اخ
 روأ علام يار و7 كمان تسلم لكن ديل سا لكوج رواء تا اناجوم ندي اذ وم تاو ل تمايق لب ايكوم روو باهل اب لت ىلاو
 مولعم وف ناكرما اتم ايق سس .عقاو لاك ارد ليش رب باء ايدايرف تدلع كف وم لصاح نقيل كى ا كا سات انركر ود اكث اك
 -ايكدم تباغ اكتمايق نقب ىف تممايق ناكم اس نس «رود كنا ك4 ةساجابك؟ وج لئمولعم ققتتاك مم ايق كس اسم



 مدارات يآ اه فيك روسا ةرسموراي مرامج دلج» ني لجر يفت عررشو مج رت نال

 لويتارخ سود زي« كس لاكووبعم كل رباع« فيك ساحسا لوب تمالع لكك اي لاي دك كوم كل لسا انانب ديكس ران للا

 -اكةاجوم ماج ان ص اناني دهر واذ وا دهب لايبارخ قتل لش فاني ريض ع ومس ىسركا نايل اكرم لحج نك روك وارجوا
 ومحو[ روصقلنالتبيعسس خبلا نوع زاسنسعي ذا تمي ارواه قنرو#مولعمتزاجا سفن ل كة انب دس تيب[ الضر
 ؟ كتمت ذج كنا ىشن# مك سلع كت عاطا كرام ءايكل كنب مت نس لوب

 فيا اصاه تلك ضني لتقوم وبسم اب لك حررط حررط كل للا, ليتك يب مولع وكول تلين دعت او ىلا
 يركب جس انابيب ف التخا كل مايق تدم كنا رطل« لين تالت تاس ضب هن د عرايس نايباك تت دنت
 نادك ج ايان ,؟يقرا ارت كن اكل بيرو ل اق تماب بي جس مولعموكى نانا لاح تققيظنتل إو جس دالجريت لب سرحان بس
 تاماورتبيا_ايابرف لل سيف عجرص لوكا كا ف ناكر ق كل ساق ليون افا ذب ىلوكل توج لع نيس دارت ؟ انتل احايكاكق سي نت
 <ايكيارف ليلق الا مهملعي اموج ل تين“ ““ ةعبس اوناك ليلقلا نم انا ”ع ايمايك ذم ناك ابك نا تضحي

 فرط ىلا قلبي تمي اي انج جس تءاسد ارت لا لق تنس م ركرادتت ل فيكي اهضاوج لاو حس لع نوكو لبر ا لك

 3 ليلو كتمت اج أي ايلا رف ليي روك وقس رست لسا ررط كن ول وق وفود هلي .لتوبك حس دوج وصورانا
 مولعم م “' مكبر اولاق”ب وم مولع لات نيت لي خلا“ اعثبل ولاق“”اوبن مولتم لاق يأ 5“ لئاق لاق رعت

 لاعر هب علوم تراس وج حرررط نا لين وه ورف نات يرو يم لب عمرو ل لوم كلا كلا لاق بسس جس قيمر جاظدوا س6

 انك نإب لسد دي مر تكر لت وف لاش ىل لقتشسا فيل

 ادن اد توا نال كك كرو نق سدت لرد لب لك اعلا

 رثلا_ ياك لوركا يبا رورض لم كبك درو زك افلا كاك كح كح تاق يوك زمور تن لك ساد و

 هس سكوب كم د لكيلا ك نانا لمدد ين سدا ديد ذكس ق» هاي تاب جس لت ص

 2ك مسورفب ب كور مخ هك هلا 0 وتل لاح تقيقح ب هراب كس نار قلو ء فيك اجصا ةرروفب كر

 2 كه دعمل اوم لزيت بحب ررراؤب وك ب اح لش لو لكل زان ىو ظود هردتي رك اك ود بادج لكل ايار رفو دعو سم
 ضيوفت اهي« هي ايلا د ذلا ءاشنا تس تيل كذا ذي ةس داي قل ام لوجب انبكدفلا ءاشنا را اهنا دوا تام انبكد ثلا ءاشنا تو
 يدالابدومرعقوم لابج اك ث احبلا نإ ارب وود الوب كس ركل انلوب جت سكس مالك لن جس دارم انبكر لاء اشنا رك وطلس

 جو لك فوم ضاوفلا صن كس ترضخ ني بدقتساج ركل انهكد فلا ءاشنا ب .عقومك لضيوف سس ناي ذ زين كوم مكن نبك س

 لوم لوايمد ل قو ذود هددت ابر ذ زوي كس لاس

 2 1 ترضخ اني باج اك اك امامي نيس ذكي ب م رولا تدي لعد اجتساوكدقاو كس بفبكب ساجسا لاب
 نايب نو نمتاعتقاو كا سوم سو لاي اكس توب لعددوا بيرو بيك كس ظاي ىلا راقفاو رنات ييامرسس

 دا تانك ن اهدعس دوب لت ايزطم كراج ىلا كاقار زل ضر ران كين كس دابا لا ركن يسد
 2ص نع عنف يانغ أ ا نانا ارو سراو ع ناو ار 3 بو د ءانع ببر بل

 فياكب احا ى ان نق لس كتايلان تر لوى انك ايي تاعقاو قرارك اروا- لبتعقوم لوك اك نانرب ليلو ى تت د ضث



 ماب و عسا 18 فبك قر وسن جرس وراي ص :رابج رج نم الجر يضع ررشومج 2 نياك

 : نا لش لارداجتس مد اك خللا نيدهي نا ىسع لقو تييآ_جس انطسالترهل رذ لس قو تاعقاو قد تف ا يهدي ننس
 حس مقياس آت سالاو ذآ ين قول تررضخت ادوخلماعم اهيبجفنبكب راما تسود لكلا مل بي رتتعلم هراغا كف ل
 تل. اهم لاا ل . مار سا كارم كس رك اق دالك امد اكس نيك دانكن قنا

 - لوم تمد اي لينا

 ساس نكس : لام رف حار نم كماتت نيل راش وتر درع فهكب نمسا ب ماقم لا ذس لات نت
 ين ركض لد وا كح دارت تدين بشلل ه داي إلا تررت وم دون اك لم ارث ءاعقاو ايس اكر نرخ رك مري جو ىقز

 ش تس نق رورشو از لكلام

 بإب روم مولخم انو ا« فيكب امتتا ككل اساهبلاس ةحارص لي اددع نينس فهككلا ىف مهناذا ىلع انبرضف تيآ
 57 تصر رع الرسام راكتاك وسل اسال اس تس تع اك راوخ نيب رشم ضل نا
 جاري هدايزعس لاانركف يرى ونعم لي خلا

 نامت كرك ل كلن ولئسير خاوكصنق لاروا حس كلن ولئسيظفلوكل ولا وسد سس ل تمالاوس نت حس فرط كوبي

 لت اقل لاوس جو لك سة اكدتام ذ فسار تبع ليام اكن ير قلاو ردوا تس دابا كس م وم يف رقيق رورو كس لاح

 رواعرماظ نود فراس بو كفو فاو لف تءايضد لق لاب لوف وبي لش لاي دارع دقوا فيك حسا نايت
 - قر كت رورض كل اوس لانج لي لاس حلاو انو بيرق اكس اسيد كغ: لي كي سفير تس الو كت رض

 ضب نقفو ساب نامل ب باوج ؟ايكل وقم سا بك نس فبكب احصار# اق اكي دم فرب قوس كه شييإبد
 وم طظوف# اي كس كابر

 ل راههتىلاقت قبور كت ولظ سس ب ويكي اكس يي دارععس خلا فهيكلا ىلا و واف تيآ............: تاي[ فن اطل
 ينتسب, لوسلو تولض سس ثلا ريكس لاق اكن يف راع ضب اكس دام رف ايهعروارب الئوكت ايلهتو تفرح ل تعفنعو تمت ىلا

 ىكر اترجتاسكس ور لع خلا سمشلا ىرستو تأ اندم لاك صاع نقل سور يفإ كس تاز بايانبك ل لكي هس شع
 لاوعو ل عر اجا حس ردنا كل ويك وبرج تاو لظظ ل ببر طاخ تيعمب حس نسم ود هدايذ ل اكس تروا لبي كر

 ل ركيقارم هس ركرنب صح تكرير وا لن تس رك اطلب كود مم كل كس لويد وا لات ارم لا كح سا_ < قادري لع
 هس ل ةداع لير اوشو تن الصا كل او هنوارجتساو تييح الص لس ل لاو م مولتمسس“' خيلاهللا ىدسهيي نسهو "تب اء

 لا نا لبث لا زين «دختاسكس قفانعس بلقرواد تاس قول سمس لأ لوكالات خللا طافي مهيسنو ما
 لوقب ح ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو تهب لإ تتم يا ليدجتا, كس لاسغغ حرر تبددج جس لاشماكك اضرو ميسا
 تيلي لوم رورضتسلايركوتت تمن يداوثج_ لوم تمي ب وكف رص كن وكدا تريدي و

 رش مدرع تفرك ناك هل رتج هور فيك برايتا 52

 هوت ئادنا تيفو لام نريظماكى ا زج وج عس ارم ىدتوادخ ل الجو تبي تس خلا مهيلع تعلطا ولتيآ



 سا مرستعآ 18# فاق روساهرسوراب 0" رابدج دلج» نال ريض عرش اجرت نياك

 لسا لاثم لم خلا مكدحا اونعباف تعا ل علل لوم ماتم سود لج لوءاطعولدثلا للا تبيبب قس أ“
 زن سحرك ل اعتسا اكت نقي ط لاقط روا جس اتم دن اوخ اك تشيع وو ب لانك روج فرط كوس ل بد كلاس
 ديرة اهب دكت ا. اناهك سس فك احسان انج جس اني درك كش لاوس نلاش نايا شاك نق نايلاطرك جس هداشا ل خلا !وثعباف
 لكل اط بلط وب تس رك ايفا ردو حرر كفك احساوك نتن لاهل اطل اوم مولتس سس خلا رظسسيلف تيأس ايك يك
 ماعط” )ل بجي« سدا شال يدور ولك لا تفر سر وأ اكل هو فراع جس داشرا اك رصم نونلاو ف ترض جاع

 امك انا هكت يطل كل وم رف ثم عر اصم لي د قل مع سا قوم دارم اناصك ذي ذلك ني ع اج سس نس انك اطر يضنك كرا
 حس كدت اسكس ءلماعملا ف فطا  تارزطح ضر يفت خلا فطلتيلو تيب آس لوم لاح ناب تنداطل دوا ندب تي قنا حس

 فرط ا ل ادحا مكب نرعشي الو تيأ- لوم دوصقنمدخ كى الخا نست لماعم ننس يرن ل تنخو رفوري رقتس ىلا لب
 وتس ربك خلا اناينب مهيلع اونبا تيك ئءانوم الس داكت داتا تروس لرب اظري رايغا ٠ ٌنقرارسارل <. هراشا

 كح اذبج وج رصققع وورد اجت انه ذب زارغ ضر صتقم سس ل. انب دهس لتويك جس لتاشمجج وأ ك- كس هس انب دجاسم لن باقم كس كس
 ىلا تدب كريس ا فرط كف فب[ احصاروا كس لوكس مهدنع قت كس مهيطع رواء ساتان حس فس انب دهن كاي كس لور

 خلا لعاف ىنا ئشل نلوقت الو تيأس اج ىدركت دن فرط كى ورهف رط كف يرش ضور كس ترضخ اهبجب كوم ى
 هب رصبا تيأ_< لوم مولعمتيربولطم كدشلا ركذ حس خلا كبر ركذاو تيآ جس هراشسا فرط دي فتوي رب ماتم لبي

 هلكديكل و تاذ حكت افص كراك اوم مولعم سس لا رانا فرط لك فصو لامك س سال بخجل افا لش خلا عمساو
 َ كل ننال الو لكعرسود لش ىلو نم هنود نم مهلام تي االسم لل وكر وا جرداكل للاكل ذب ح تبغ

 ته سبأ قيقت لع و لوك اوس تبا

 م, يي مز دعم 6-5 مق ا, محبو سال يودط يز هل 06 مو هه م مادس 5ث

 «زاًدَحَتْلُم هنْوُد ْنِم ّدجت ْنَلَو * هتملكل لَدَبُم ال "ْتاَبَر باتك ْنِم كبل ئجْوا آَم لتاَو
 00 مدمر عال م هدوم موو فس عقول ” ساروا, 9 2 و تاكو
 مهنذابعب َنوُديِرُي يِشَعْلاَو ةودغلاب مهبَر َنوْعْدَي َنَيِذلا عم اًهسِبحِإ كاسفن رِبْصاَو اَجلَم

 ا قدم 42 4 و 31 2 0 ل _ 9 و 0001 34 1 ع ايا ها جة كما <

 ريو مرعو دج .يقلأ امض. م - 4 2 32 2 220 0 0 0 « 3 8-3 ال 5 7 5

 نب ةنييع وهو نارقلا ىا انرك ذ نَع هَبلق انلفغا ْنَم عطتالَو اينذلا ةويحلا ةنيز ديرت اًمِهِبِحاَص
 7 ال ب يا ال ب كو * م2 ماو وعلا رم و رم 00 0
 ٌناَرَمْلا اذه هباحصال و هل لقو افارإ 4حؤ اطرف ُةَرَما ّناكَو ِكّرّسلا ىف هوه عّبتاَو هباحصاو نصح

 ىأ َنيِملظلل انذتغا آنإ ْمُهَل ٌدْيِدْهَت  رفكُيلف َءاش ْنَمٌَو ْنِمْؤيلَف ءاش نَمَف در نم قحلا 38 ل 3 هو ا لو ,ىعو و طرد سس# واهو 7و2 رسل ال 2 شق و دلع د 01

 ٍركعك ٍلهملاك ٍءاَمب اًوتاغُي اوثيغتسُي ْنِإَواَيِب طاخأ ام " اَهَق ٍداَّرَس مهب طاخا اًران َنيِرِفاَكْلا تعا نم هدا م - مو اوما م يح رم ,ط م 5 1 مع لا ل رع
 ل 5 1

 ها 2 م” يي مسلسل لو ع سلا 0 0 5 لا ا كَ 0-5

 «هؤاقفترم زادلا ى ْث َءاَسَو ّوُه باّرشلا سئب اَهِيَلا برق اذإ هَرَح نِم- ةوجولا ىوشي ِتيّزلا

00 

 تذل



 مساس رس تأ 839 بكة روسءا هرسأورإ 3 1 ١ رابج رج نال العر سفن حررشو م تنل

 ُىََفاَلاَو اَقَقتُرُم ُتَنْسَحَو ةنجْلا ىف تال ِهِلْوَِل لباَقُم وُهَو اَهَقَفتْرم َحْبَف ىَأ ٍلِعاَقْلا َنِم ُلُوُمْنْم ٌرْيِبْمَت
 «-زالَمع نَسْحأ مرآ ُعْيِضْناَل نإ ِتْحِلْضلا اوُلِمَعَواَوْنَما َنْيِذَّلاَّنإ راثلا ىِف قاَضتُرإ

 كالثلوأ ةنمضت اَمِب مُهَبيثي نإ مه هرج ىنعَمْلَوِرِوَصُمل َماَقَم رجال ُةَماَق هيو نيل َنَِرْبَح ةلمخلا

 ليِقو ٌَدئاَز ٌنِم َلِئق َرواَسَأ ْنِم اَهْيِف َنْوَلَحُي ره آلا مهتُحت ْنِم ئرجت ٍةَماَقإ نذغ تنجب مهل
 يرام ٍصْدنُس نب اًرضخ اي َنْوُسْيَيَو بهِ ٍراَوَس ع ةَربخ أح ةروشأ عنخ َىهَو ضم

 ”كلثاز رآلا ىلع اَهْيِف َنْيِئكتُم قَربتْس ْنِم م اهنزاطعب دحلان ىِفَو هني: طلغ ام اقرب جانا نم

 ةاَرَجلا ُباَوقلا م َمُعِن ٍسْوْرْعْلِل روتُسْلاَو ٍباَييلاب نيب ٌتْيَب َىِهَو ةَلَجَحْلا ىف يوصل َىِهَوةَكيِرأ عْمَج
 مو اْفَترُم ُتَنْسَحَو 0

 سم اب كش تي دهككس لش توالت لك ا: هس لآ جن د ذك قوي آب اتكج كر اكد دوب كس بآروا 0 :مر

 وج لم تحتك وكل نا( تش امج” ) كح رك اقوك يارد كنس ليتل آ ارابسساكداني لوكا وسكس شارو انك ل دب شل وك
 «<جس لثكض رغ ل ايند لور وا) نو تس هس ىووتشوف كى ا فرعتسدابع كلو سر نس كددوب نيس ماش
 صب, لايخهس قرد ك لاك ثذ قدايند لج د( لس ) فب لك قرابة وكس فرطااك نا( لإ باب رقفارعتس ل

 شوش ىلعا هو دوا ( ليث دارم أس كس لا روا نصت نب تدب اب داني جون سس تس ناآرق ) يدرك فا تسداي ىقبا نس مكوك د كس

 هداه وا( هت ايك ذي ك-آ ) س اهكر زل دع لماع كلا يسر تدشن ناكر ب لاب كى دآ كا بأ اكذب عتب س-(ل)

 عد ل 6 اراا يا يد هنا ص تاما ني سرامتال انآ, يدلات نواس ماروا يع )

 تفرط لوداج( ل دداج) لش اقلك كركر ينك ىلا كك( سورفاك) سلاف نس م( عسل يلا
 لس ناوزوبلا تح مللت ا هبي 6 ىلاي اسيا لش باوج كس دايرف كن اق نيكد إيرفووم كلر جك ين
 ايزل) كوب لج كرب ايل( يزود )وا( هو) كوم لايارب قايل( كح لبد 11 سال بيرث نم ) كه اذاكر وك وبوم

 تنسحو ل“ نايب لس تلج رحإ ل- لاا“ ' اهقفت رخال يزل نئاع ترايعروا قل عا لس بيك 2 لصاوج, ع زي اقفت رم

 عرامتاروا قافتراك رمال مش دوس ايكا يدك اقفت ره حس اال لاقت حس ىا لابي <! راجايامر ف ناييوج اقفت رم

 نا خلا عيضنال انا لج) ل نب رك يول اضرجا اك ويلا موت ككس ماكعقتما فس لومناروا سال ناب فاولوج يش الب( انج ل
 هك نت لد كولي( < ابراج ايكن ايب هك ادج ادم با وو رج ااكنلا تسكت اين ايالر مان اكس ضخ اسس رت خلا نيذلا
 دل ارا يو ال ناو نر رب قرم 2 نو وانو و طقم

 مذ ىكراوس ةروساروا ةرمتا نا زورب يس م لك ةروساء رواسلا نس .يضيتجت كيد لكس تروا جس دما ز نشل رواسا نه لب طم
 تيكن لب ةروسروا )كس لو: يي زك 1 ل بل ا

 ضامن كيا كة كيرا + يأ كئارا) لح لوب كي )كح ب لو دنس تار آر وا( ل ظافلا كس .قربتسا نم اهعئاطب ل



 ماا رسفتعآ 418 فبأة روسا هرسأورإ رابج ريع نيل الجر يفتح ررشو راج زن نما

 روس( ملدب لب تروص كت نج ) لصاعتتا ىايك( د تك ترجي تس لاج لاوس كس لانو ج ج يلوم قربس كش
 -<س لإ لج لا ىايك

 ب خلا ربصاوج لكل امخا ةريتروا لدبودر ل لاء طوف لكلاب ن رق لدسبم ع كر 3
 تاعارم لكنا لابي دواس لكى كت عن امك زيي ده دوكء ارث وق ابو لئوك < خا تس خلا درطتال وتعآ كم اعنا ةروعتنبأ

 ضررا ىلإ مالا, ارق سب اخ تررط>ر وأراد تررط>ر وا بيص درت ل ؟اوارعروا سا داج ايد مات ساخنربو تسسشلر وا

 -س وك ورصود انانس كساب داج اهلك آب اطخ اب دوا جس اب داج اكس لاح شيفر وطل سدت ال ليث داما فص باامصا كيد نكس
 ب كس ءاشر وكل نشل سا لص اقفت رم لإ ةسآ ىلاعمه ريد هدر ارسروا ل اوتررنلب رواش ايماشروا سب قدا رسلا

 ابر واسا_يس ووصل اتروارخلابم لهن فس ركريبجات اسكس ريمي لمان اوك اقفت رم _دارع»اكمارآن كمان .
 0 أ لع كرك آر قء ايكه ركذت اكت ارو ز لكي تس قابل ك- لا لين سد بن وفرع هدي تادول ذلك« ل نت نتحكر اوس
 ضي نلرواكح سوم نكس عررط لت ض تنجب ليد اؤلؤلو بهذ نه لج كرمدد جس ةضف نم تاس رواسا

 اكداطب تاعي نار روس س يب حس دابا لا صقم اك العرسفم مح را ةيآ ىفو- لل اه كيو ضنا تروا بس
 تس ايانوم نام( هربا ) هراهظ لاب _اوم مولحم انوه يبد

 نايب دقق اك فنبكب اوصا كل ك ديك جك ا لن نايمرورك كتر لب شنب كتل اسر حس هيي تب. ...-..-....: تاي طيار

 ريتا سكس ءانغنتسا_ك ب ل صاح اكن نت ل سراج تكس نايب باوآو قوق خس تلاسرر# خلا لقا وت [ب ايلي درك
 - ل تافثلا لباقودايز ل لباس كس نولاو ل ا نءددجواب هس لا تلت ربات لبا هس او نسا كشموذ لادا كيس اع لدا 33

 لكاوخ لكتاب لا ستر ضخ آخ ناكر شن اس ردك قع اكت اي آن لا كل وذ لاشين انج :.....-٠٠٠. ىلو زم ل اش
 ايدج هس نشرك رامب لب لش ريت سلس نادك تت اي دانب وكوبر خرارقف ارسم لليل تو لس نس ؟ داع يس آملا
 لو لير زحاليق ب لي :/- خلا نوفاخي نيذلا هب رذناو تم اروا خلا نيذلا درطت الو تيآل ماعناةروسك

 ندث ف قو تاملكب كر لوخشم بي تال كرقلا بانك سآدك سيل صاح اك سلا لستاو تي ...........:# رش 7:

 تسال ناامياوج وركن ركن لا لل او ث اج« سيئر وو با تقواكل اح بالقثاروا (لس لبيك دب لوك بأ هس ايكن العا اكل
 رجلا دج نتتتسوك قس «ةال ىلع لم ىلا ىلع تبع كل سايب تو ل تجر لوفشم لي داب كرما ذورو بشد وا ل

 - ل لاا ركرايقا ت روص كك خر در وانت يأ بيرقنك

 بص[ يي ءاشخمللب هيك | كنب أ اد للكل كتب مكس لا بسلم خلا ربصاوتيآ

 ساكوصصخر دم 22 آملا مق ايل لودي بحب فس رافكل يشيب د كس فرش سس ل لي وطرد تبكي اكل دع رمت لا لآل اس

  ؟ رس دك ا هر قاطو لوق ل تب نع ” امو نرسم قس نيد د تاجا ك
 ماك حرايم ىكرفاكٌل وكر اك يتابطرم»«ك ل "ل لبن لامبا كرب كول ير كرجل اق مول تضوك قفار سي با

 نارلسم ل وفوو مي ود ارب كح ركا كدلك نك لول شع _اناجومج لسبب او انرك ايلا قم بنت # درك لح وكن اذ نام ةييسا ري



 ممجسس يآ ١4ه فكة روساهرسور مسمع مداه رلج نيل جريت رشو هج 2 نياك

 يدرك لحل ال نامي نيا ب فس كك ماكه ورك لاب ج -حاجوج لكبح ايد ءاكي يور لاري السم ى ل وف نوماحاجوم
 -6 اج ايارك يثأر ولوك تا رف لسا ىل وا جددب لمي تروص لاف.

 هام قلاكل با لك اس بس لاح ا دغكودركن العا ىكرخ اء جاب داج ايار فش خلا قحلا لقو تيب
 ميرا باق كي حلال لب لي هجرجا كل كس ناحل سو هاته اج اكل ذا

 - ليج بس ىكوو نايس اندمالعمارب سد كف رطب لاما هك تاروت نش وعقب كس ودرع

 اهني لدار حسا لب ماع فرع كس ترآ حررط ىا- حاج اه ل ككب ويم اعلق لابو جس راورو روتقتسد اك نفسي كح لودرم لابج

 رئيس ىلاراكوم مولعم لييارب كل لا اكس د ستحل شوو لاب و دوا بس احاج امج ارب تس جو ىك حلان كرش لاب ب هسرسودا# تاع

 لرئشس لق تري ا تملا كل هداكجس اج قو ل” لش تنج كس عرش لب تايآ قسد دلكب جس لاكرص>ووصقاتس إب

 موه ةراشلمالعرسخ ل وقإ حس لس ايا يارف قربتسا نم اهنناطب ل تعبأ نس ةرومن اي ايليف قلطم/ قربا روا
 -<- جاور قب شكا كيندر انج اكرم نثر كيد ل

 كك تصرف كى لوم خيسادج < ا روم تاك تسلك ارققولا ذل كليبش زيعاوسي كا آف اطل

 هددكح كيل امل خلا كانيع دعت الِتيآ“ مهسيلج ىقشي ال موق مهل لإ دك وم عش تس ببسروا فو

 نوراملاء وج مس قاري لل وكول نا لع ايندلا ةويحلا ةئيز ديرتي شر ا

 كورس تعاط كن بج لان ل خلا عطت الوتعآ لو جسد 2س كبها تاددو لاك ناداشوفروا ىدلب امك
 < اتم مولعصر اك لط اك ا حس لاعب بل للاكل وزو تح ناب ز_لكديك < لاو ىك عما وأ لبي تعاطا ل اروا ساب راج

 ادخل اَملَعَج ٍلْئمْلِل رْيِسُفت هَدْعَب اَمَو َوُهَو دب يلو الم َنييبْوما ََمِراَمُلِ ْمُهَل لإ ُبِرْضاَو

 واعر اَمَُنْبَباَْلَعَجَو ٍلُحَن اًمُهاََقَدَحَأ اَمُهنْفَفَح و بانغأ ْنِم ِنْيئاَتْسُب ٍنْيَمنَج ٍرِفاَكَ

 ُصُقَنَت ُمِلظَت لَو اَهَرَمَ اهلك بح ثق أديم هَل ىلغ لدي درع نك يجامل هب تا

 ميمو ِءَنلا حبب رَمَف ينتحل ْعَم ُهَل َناكَّو اَمُهّنَي ئِرْحَي *+» رهن امُهَلْلخ نجف اَنْيَذ ُهَنَم
 َدَبَوِةَنْدَيَو بَشْحَو ِةَبْشْحَو ِرَحْشَوَو ةرْحَشكٍَرْمُ عْمَح َوُهَو ىناثلا وْسَو ٍلّرآْلا عَضِبَواَمِهّهَضَو

 َلَحَدَو ٍةريِدَع مارق ٌزَعاَو الاَم كم رك انآ هْرِحاَتُي ةَرِواَحُي َوْهَو نمل هبِحاَصِل َلاَقَق

 رهو اجارلا ينخو نر لَ ْمََو اَهَرامتِهيِريَو اَهْيِفِهِب ٌفْوُطَي ٍهِبِحاَصِب ُهَتنَج
 ُنِئَلَو ةمئاَق دَعاّسلا نط امو هدوادَبأ ةله َمَّدَعنَ : َدْيَِت ْنَأ يطأ آم َلاَق ٍرفُكلاِب هِسفنل ٌمِلاَظ

 هَ ُبحاَص هل َلاَ امر + هَ ريح نجل كمر ىلع ةرجالا ىف ْىَبَر ىلإ تدر

 كيوم ينم ةَفَظن ْنِم مق هئم قل مدا ذِإ بارت ْنِم ٌكلَفْلَح ْيِذّلاِب تْرَفكأ بواجي راح



 ممج سر تيآ 41ه فية روسا هربوا :رابج ري نزيل الجر ييضتعررشورمج رت نتاع

 0 من ُهَرْمَهْلا ٍتِْذَحَو نؤنلا ىلإ ٍةرُمَهل ٌةكْرَح تلقت انآ نكل لص ًانكلل (ؤالجَر كَرْيَصَو َكْلَدَع

 كرو نيرا لوقأانأ فَما هدب ةلمخل ريم ناش ريم وه اهم يف نول تميت

 وق 7 ! هشام اذه اَهب كباَجْعِإ دنع َتْلُق ٌكَشَج َتْلَخَد ُذإ الام الولَو (مواَدَحَأ ىبرب

 فَي مل هللابأل وال هللا ءاَضاَم كلذ دن لو ٍلاَمْوَأ لأ نم ارح يلي َْم ٍتْيِدَحلا ىف لابألا

 ِنيِتْوُي نأ ىَبَر ىف هو اَدَلَوَو الام ٌكلْدم لق نيكْوعفَمل نيب لصاوش انآ نرت نإ اًهْوْركَم
 ٍءاَمَسلا َنٍقِعاَوَص أناس عاج نيش اهئلع نينو طلاق كنج رم اًريخ

 ٌنطَعارئاغ ىنغمب اًرْوَغ اَهْوآَم حبصُي و دل سال كلر اقوم سف

 ذك ردت ليج جو اًّبلط ُهَل عيطتست ْنْلُف ٍقِعاَرَّصلا ِنَع ُبّبَسَتياَلءاَمَلا َرْوَغ َّنآِل َحِبْصَت لود َلِسْرُي ىلع

 انَدَن ِهْيَفَك ُبَلَقُي َحَبْصَأَف ْتْكَلهَم كالهلاب هَ ْعَمِةَقِباَسلا طْبَّضلا ِهْجْوأَب هِرَمَعِب طْيِحأَو اَهب
 ناب مْركللاَهِمِئاَعد اَهِشْوْرُع ىلع هطتاَس ةيواح َىِهَو هج ٍةَراَمِ ىف اَهيِف قفنَأ آم ىلع ارُسَحَت
 الاب هَل نكت ْمَلَو (0 اًدحَأ يَ رب كلر شأ ْمْل يصُيل هيبتا اَي َلْوَقَيَو مَركلا طقس م تطْفَس

 ٍهِسْفنب اًهكاَلِه َدُنِع منا ٌرِصعنُم ناك اَمَو اًهكالِح َدْنِع للا نود نم ُةَتْوُرَصَنُي ةَعاَمج َةَِفِاَيَو
 :لأ قم عقالب “ قحلا لِ كلما اهرشكبو رشا اول 1 رك تقن ةيالؤلا هسيفلا موي أ كلان

 اع فاق ْمَضِب باع ريو بي بيب َلاكْوَل ِهِرْيَغ باَوَن ْنِم اًباَوَث ٌرْيَخ َوُه ِةَلاَلَجْلا ةَمِصَرَحْلابَو

 زييمتلا ىَلَع اًمِهِبَصَنَو َنْيِبمْوُملَبةَبقاَع اَهنْوُكْسَو

 نيلجراظفلروا < لرب ي) لك وصنوو نا لاشعوكا نول طشرواراثك ) نا( كح درك ن ايب) كح دانس يروا ليعمل ممم :ممجر

 كس روكا كس نارواهتخ يسد نر ايددكس روكا ذ# مترك( رفا[ ) كيا عس ل نا( سري العاقل تيستسدابع رتب

 ( هنادي ماكاكنعي ناهس لجل ققوكركز قك قف من لش نغذ ل © ع نواب نولوو ناروا لور ذاب لك وتضرو

 ارز لبيس ىلو( ري )2 سل امج رول نيا( حس ءارتبم لهم بيك دوا لن فتك رينج ورغم اتلك) إل فود

 كس نواب نا) لاي كح صاروا( قرره لاوج) قار رك ى راج متبل با نايمرد لوني نالروا تبتر لي ىك

 27 8 كاسح لا نوكسروا لوا موا تاسكس ناتو اريجتاس لس نم تخل ني لبر مث ) ايت لوم اماس كر وا( هواذع

 (نالص) خس اينانج( < لآ ندبات ةندبروا بشخ#تا لك ةبشخردا رجش( كة رجش بيئرصلا ىلع به
 هدارز قلك( عمت )دج اريهعروا لوم هدي زن لل لش للا حج ل رك الوب سوم نارك خت اب( ير ) رعد رع ا ندد كيا حس كتسوو

 اارف ليل اعتسا زج هيعدج ل ملاخت نت” لابي -اهتاب د الحك ىر لعب لج اتاي رارجج رمت كل وك تاس لاين لع غراب يس ا هدروا <
 2 ركم اق ( رفك ) مرج يول نيس (١ < اهكء فتكا ب فس اطكو عراب ىت فيا فرص كس سار ىف تثروا وم تحل دارم عراب اهتلطم



 مما ساس تأ 418 فية روساهرسوراي 09 راب دل نان الجر يش حررشورمجب نال

 ركادوا لوم ماك تمايقر لك ين ف لح روا جس اتلسوم قم( دابرج) نايمد خراب باداشابيبال انك لن ل كف نك +

 ع لي رك رم فك ابو كال ايقل ( لب ترن آع# داهمت ل وقل تسود ا ) حم ايكيا لل اي كس داكد دوري غيسسا لم لئرفلا

 ليم لعي ل توم #2 ركراكن اقل مايك بكر رطل باج( ةس »+ كر قراج_لسلس اوُلتفأ ) نس تسود كس لالا
 وقلم نايلي دانب ىدآ ( اصاخامجسا) ملاس رجب رواايك دبي حس فطن( س96 ادب حس مند[ ترضع> ل توك )4( رفاديبب حس قش
 ايلكاي ددكم ادا لش ناونوكن يوفر وا عايل درك ف ذع» رزمة رك دوكن وف تركت كورزمت حس " اذا نكمل” للا كلا ) لوم انكر نا
 لراس داكددوريارهمشلا( لع ندقملا ريم ب ومي خل تاع ساب دريل ةزعب ريت نلمس اغرب وغتل) عن( تب

 0 وا ا ا كدي نسا
 هللا ءاشاس رب كل كس الواو لا ضقت لس ل شي د1 سرك يب لوكا هس دم كى اس انور وظن ذلاج يس تتم

 نايمرو ل «لولوعفموو اناطفلا) لبتركهعس بد: اعل لب ج يروا( قع[ تاب راو ل تاتا هللاب الا ةوقال

 1 باوج) د دم تبا قاس غراب اداه اكفدورا ريغ بن ايك وم ثكل الواو لا. عمق( لصرف

 عرابهو تس لتس د جس ناسآ ( لذلك ل ئكؤتن سك ةنايسح م“ نابسح) تنآىريزقت لوك عراب # ابرد( <

 روغ) ام ناهي ىد لكي ىلا كرين كار ا( لب ” اه شيب روك ل و اي لركن يع ز لاول 12 ناسا

 جررط قرير وا( لركوب سند رو لكبح كف 21ه لكوإب حبصت ملكش كوع لسر يافا فطعاكل اه ماع قت

 قو لج نفل ) كآن # ريك لوو لك ارك اوم يتارينا رجب وا( لح وجان ب ايماكى تك ششو لوك رات )وكس عيت كيلا

 لادخت ب( قتاس كس تمادنو ترسح ) هوروا( عل ومداب ب ودان كر اله لج بس كس نراب نر كه د زك ه يي نايباكن خ ليب تاغ نان
 هل نع زركر كن ايم كراس غراب مك < ب لاح باادواامت ايل راي ايل ذل ل( يلو كلو اب ناك اكل ن_ رلى وضل

 كل لس ريبتخاب) لش لاك اك انيك با( ىكروطاروا لبو مداب ب قئكودو لت ع دج ب لونين نج ليت كرولا ) لين لوم رجا

 هك ظادج( ع رطل وطودجتاس اس اي دواج نكسيإلاوء د( عم )اهتمي لوكروااحركن فير شوى اتا س كس د اكدد وري نسا(
 عراد( ندع كتمايق )م رهقو مل اد اكس لس ءلدي دون ( كتذو لس كداب يا ) ثدوا- حركي لنا( ثقو قوايري )اوم

 ديالو اساس نر قحلا) < ماكاكىت تري دقلا( بس ندب كل اخ ريتاسك- ةاوركر وا يكد دم تميت سك ءاو عي ةيل:)
 هد باو لوكركا اوس لا) الاو طيد باور تبا حس بس ح ياو( لوم تفص كذا لع تلاح لكرج رواج تنفم

 ابقعروا اباوثروادارم م اشك ولا رلسضروا حس ديتاسك- فاق نوكسروا فاق“ ابفعع) جس ماجن رت ديتاب ك- ىاروا( وجال
 #2( سر اني انوع بوصنم اك وفل وفود

 ربك  هذلا دب سوبا صاخشاود لس موف ب لس ملكدعقاو ب لبي ار كت ارطت ف ب رسال 555 0

 ردوا ءاقتفر كس لارا ديديع كيد نس تروا ايتن فاك لاري !رسووروا نلارلسم لبيب حس لع نلا ب قتلت سا ني دوس رو دسلا
 روارب لتي نإ ١ ليا لم ننس قى دهشح لوم اهب ود كس لكم ارسا قي وكلام سر وا دنديك بس اكبر انساك نااروا ناس تررط>

 رادايندء للثل تاب سيل ئاحج لاو نااوج ل زوجت لايف رشا رم ؟تفو لس دسم ذس باب كس لولود ناءامت عماد طلغا و

 كيل لع زوا ع ايلوي رخ راب ول فس لاب سرمدفلا امل كنك لاعب رادتي د نكي ىل هيف نع ز لك وفر ارارطج كي ول نس لاعب
 ابكر هد دادتي دو اياثي كاكع ل لاعب رادايند لم لوفر شارارنب كيأ بجرح ءلوم اتاك نج كس كرا لع هاد كريت لايف رشا رار



 ممم تع 418 لج فكة روع اهرثكجرا م اج لج ند الجر يبت حررشو رست رت نياك

 رار نس ىىلامب راديو ولع لامر ىداش ذس لاب راد اينو رك اهل ار كيا بنج رمي «لوماتريي مخ نام اك كلج لم رار تلا قد“

 شر [ناءاسروا ف لاعب رادايتد سس لوفر غارارثب ليأ حررط ا ىن ب عت وف كت نج روت + نس. ركر واجب لع لومار لايف شا
 احب يما ل تساد ذود كيادجتاب ىلا لك تاريخ لاير رازنب حس تينا كت درخ 1 اءاسس كي لاب نس لاعب رادني درك ا يكم جار

 اوم تالايخ واتت ل لو اهب لولوو نا تشو لا اهت ابر ل حس ماشنطاو كزتروا تكوشو ناش تي اهذوج قوم

 اهوردا هتنج لخدروا كنم رثكا امنا لي لك ل وتتروا لين كل اب نمت لس لاب رفاك يونا هبحاصل لاق
 درك راشا ةس مالطرسمم ًابلقنمارتر ثم وناكحسم يق ىلاوير فاك رو ابدبلا ضوغلا لسن لكي تددر نثلو ةمئاق ةعاسلا نظا
 كامكس فلا مناف حس نكمل لم لص اكل ذيع ا«فرظجسذوغا حس باقي داي ل
 يجر رط لما ت رابع ضال وسن وس فالتخا لع تلاع لكل صو دبا ل تح ذب فلا تتفو ك- فقووارقمازق كل ناسا
 - تلخدذا تلق الولو

 هابل اققوراك تساوقرز نتا قرانا ة وب سرك اي ل باو[ ع ترآ ل ط1: :لوزث ناشروا تابآانر
 هب روا ريتك ايند لام لش ىلع ذ كس عقاد كي لن تايآن لا با« لاحد كرش ناهس برغل لج ساب كن اى رن
 دهس زب داك كيان وار ور ىلا سس ةركوررب ماش ساركالخ نوه رقيق

 ىفبا سثأ لح لبنا ن7« سا تس اج قل اكلت سا هاج اكل اق يار ف لع تايآتشذل............:# ررشت ل
 سورس ينبح شق اك با وذو با ذذع قورخارب جاك ويلمكل يت كنا ك- كس ناك لين تجب انتل يتناك ولكرب
 نيرلكم كك يعايند حرر كت رخ آس ىدداج كح تاو تقيقتر با« غرب لس لتقل لس سونموسس كوب ناب كك
 فيت لو رك و لايئاءاسورمس بس مروجوم ىلا نك ومرت روا لوم شن رورشمرب ويل اهثوخ هووجوم ىقبا هو 2 ىاو خل لايموركو تاكو

 شوو يجد لوك نانا روا لع ىلا ثم لع لوك لآ نع بجو حس لدن ناكر لوك اكل ويطاشوخ لك ايند- لب امو

 هدكدت اكصق لا لع ممر كن آرق ؟ يآ بي لابكروا بكه نقاوري-<#.انلسوم هذادتا يل فاك لا تسدعقاو لاين انج د قحاب لس.
 ءورك تفي سلك مرقت حررط سا رك بك ترفوكاصنق ىلا فس تءارطح ضن“ كل ىكا يبكي الخ كن اشنم مناك ى لمت تييابن
 ومب ده تلك رواج يي ديكر .سودرلا 0 زم المي جس لدرس كيو 7 رس بسوي 0 قداور

 ناوأء وم ت رورخمرب لويل يشوت نا هس انام تاا ود حس لأ ىلاو هسا قس ىل اهشيخ ارم وا« لوم لاع لضوء اي حس مس

 زانكسارب لوهاداش لن رابوو هس داسكس لارا وم ايكذ ور سر سود كيا جن انج- ةساج وايل ايكلش ىلإ - لي كح اداب

 -ايكوراتم ل وسفا فكري لول دارم ان قي اهوروا كس جا كا يااقق
 ني ل ن ايا لئاروا نإ راسصر وصقل مث صدرا سلمك تاس و ردارعكم قد الام شخ لج لاثم نا

 ولا شر وشسرو_ لو كك رات اراشاركي نيتك اون فرط كس قو لي سف قاو يكس كار كت ارطح لب
 لامج الايوكدقاو ك- سا لبن ولا ليفت صقم_كوج رواه عقاو وياكل مدر هني كك كس ماشرك < ايلايكل قل وقاك ىلا بشور
 ل ساه تقيقتبب_ لاونج ع تاودو لام داينب كرورخروا ضمت سا ك_ملكر فكك س لسا حس ايجي اك كرك
 لالش راش كرار اياندوا لاب اك يندد لبطكو رككك هج نس رج ترانس داي جس قكتسدامت لايخ لوم لانج ب ىلا
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 موسوس تع 418 فب قروسءاشرسنو را مه رابج ج رزح, نيل لور يقلع رو ا 5

 روا تباع نارظنىكن انا كل سا_ عكس هداك ب نلمح لق نمش عروس قا رركث ل باكل ين مد كس مد لك ب ةرظن سأ
 ناي وكر نتاج ب كس دافك م دعقاو لا عررط لضرب جاي قرب صرب جوا لاك لاذ دب - تاي ىفآل لتي لوب دشلب يدا
 هرم لوصتلس تع تلودروا ع قطاع يركت مك راداتهودكا كى قى فشنوا لس وفارس بهي رن حرر ىكا هس ايئتايكردت
 هدا حس ساروا شيا رق أ هدي حس سا بدن لك قرر اه لش؟ لذ ايكرخ ؟ايلاهتوخ ىك ا انوي دك ديكس قاد كرش
 د ليئاتسم# هر دق لوك نا

 5. لشمس نييك بي رووا ربطت وراد, دور لش خلا برضاو تيد :تايآ فن اطل

 ٍءاَمَسْلا َنِم ُهَسِلَزنأ نا ُلْوُعُمَم ٍءاَمك لَو َلوْعْمم اَيْنّدلا ةوْيَحْلا لكم َكِمْوَقِل ْمُهَل ْرَيَص ُبِرضاَو

 َحَبْصأَف َنَسَْحَو ىورَف ٍتابنلاب ُءاَمْلا َحْرَتْماَو سرا تااوبل نت الا هب طلتخاف

 اَينَّدلا هّبَش ىنْعملآ هب ٌبَْهْذَتَ خيرلا هقْرفتَو هر ث ةورْذَت ةءاَرجأ ةقرقَتم اَسِباَي اًمْيِشَه ُتاَبنلا َراَصَف

 همم ٌردَعَقَم ٍءْىَش لك ىلَع هَ هللا ٌناككَو ْحْيِرلا ةَءَرِق ُىِفَو حاير هتقرَفف رِسكَتَو سبيف نسخ ٍتاّبنب
 هللا َناَحْبْس ّىِه ٌتْحِلَّصلا ُتيِقْْلاَو اَهبِفاَمِهب ُلَمَجَتي اينُدلا ٍةويَحْلا ُةَْيز َنْوَبْلاَو َلاَمْلآ ردا

 اباَوَن ٌتلَبَر دنع ٌرْيَخ للاب لإ وُ اَلَو َلْوَحاَلَو مُهُضَْبداَرَو ربك هللاَ هللا لإ 2501 ل ةمعلاو

 0 لاَ ُريَسُنََيرْكااَو لات لام ركز اجا ُهلِماَناَم ىأ )الم رْيَخَو

 *ةَوِراَب ضْرَأْلا ىَرَتَو ٌلاَجْلا ٍبَصَنَو ِءاَيل 0 نونلاب ٍةَءاَرق َِفَو اَنْ ءاَبه ٌرِيِصَتَ ٍضْرآلا ِهجَو

 مُهنِم كَ َرِداَعنُمَلَف َنيِرْفكْلَو َنمْؤُمَل م ُمُهَنْرَشَحَو هرْيغاَّلَو ٍلَبَج ُنِم ٌءُىَشاَهْيَلَع َسْيَل ةَرِهاَظ

 انُوُمتْنج ُدَقَل هل افيو فون لك نيِفَطصُم أ لاح ًافَص كبَر ىلع اًوُضٍرعَو (بؤاَدح

 َنِم ُةَفُمَحُم نأ ُمتْمَع ْمتْمَع و لب ِثْعَبْلا ىركُْمِل َلاَفْيَوالرُع هاَرُع ةاَفُح ىداَرُث ىأةَْرَم َلّوَأ ْمُكَدْفَلَخ امك

 وبهم يفر ل زك تاك أ بكا ْعِضْوَو ِثْعِل (مواَدعُْم ْمُكَل َلَعْجنْنَل 0

 َنولْوْفَيَو هيف امم َنْيِِئاَح َنْيِقِفْسُم َنيِرِفاكل َنْيِمٍرُجُمْلا ىَرتف َنيِرِاكْل َِّمِهِلَّمِس َِْو َنْييِمْوُمْل
 دع انسَلُيَو هيبنتلِل ا دال نم فان تمن

 كلذ يف ُهْنِم اًوُبِحْعَت اهب ل وا انيْونُذ نم ةَرْيِبك لَو ٌةَرْيِغَص ٌرِداَغُي ال باتكْلا

 مرح ٍريغِب ُهِبِق ْهُققاَعُياَل («واذحأ كلب بر ُمِلظَيِاَلَو ُمهباَتك ُىِفاَنبتُم 000

 ٠ نِمْوُم ٍباَوَن ُنِم ُصْفنياَلَو

 ريص “ب رضا < لوا لوعفمر) كس دانس لاثم كى رنذ ىكايند( كم دق ىفيا) سس آ ( رمت )رو. جر



 موجمهرتيآ 418 فة روساهربفوراب و ماب دلجب ناالجر يضع رشومج ننال
 لارا لا لوم سا كور لك قف زو( < لوعفسارسوو نإ اياسرم ىلإ هس مك حت ناحآ كوه ىلا لام كسا( 3

 سا )ايكو جارت اروج رك كوسوبب بسر ( ىل وحي ب وخروا لك ل كزاجروا ثوا تل راوادبب ىلع زركل لش ثم ىلاياكٌش

 ىكاينداك سي لساع جس لرمي كك ليو ب ) ل رك رك سا هك وهج كس او+( قو هزي وزي درك ب كف لك

 اظفلاك عر جرايد لاب تأ رقد قرا لاو دوا قوم اددج اددج رك وسر يزاد 2 لي دج لك لال كيلا كيا لام
 لاح نث ) ل لاييرقلب لكى دتز ىوغدءدالواو لآ تاودو لاك < ضر قلل ب سكس لتس تاي ناكر( -

 نسا ل ضتاروا ربك اهلل وهلا الا هلا الودلل دمحلاوهللا ناحبس )لو ىلاوئسد لاب لايت جددا( < كلود ل ايند

 ئتوروا لذ رتب جرورازم كح با ظو رجا الب كيد نكس دادي كسي 1مد( تس ايكفاضا اك هللاب الاةوق الو لوح الر

 مت بج( كيس اهانكتاياكتلد كا )دوا( كسل ماقلت ةرواديماب نانا )بس قحاب كريمات نان نت لي
 ريس ريس اب لع تأ مكياروا كس لي ير زر لان كر نا ام تي داكب حس نيز) ل لس "الهو ورابب

 رب لسا« تفاص لكلاب ) ساب نادي الحكي كح ليصاووكن ب يسارا( بس بون” لارج روا جس جتا كس ءايرسكر وا تاس كس كاف
 ني ل( ننس ول زوال نذوب تو ع نك ارو ني ركاثكا وك( ورفاكروا نارطسم ) بس مكر وا( رواج تروا اكون: مابي

 تس نلاء لوم قرتكر يارب مار كوم تسب ففص تع امج سس لاح للي بيك افصاظفل) الوم ضدي وراس اكدرورب # داب

 كلا كليا كيا نتن ) قت 1 عررط ا ساي ع راهب ترب رخ اهئ يكاد مبجرم لبي ذم لب ةررط وبر( ابابك

 هنا لما دفقث نا) نس مترك ايكل ايذ خس متر( اة اج ابك س تمايق ني اسر وا ءكس ديم ندب هل « لاب كح للا
 اج آس اسممانلاهغا كنان ارب كتم ) اج ايددكر ىلامطا مان روا_ تس ايار يبكتتفو لوك( اكتم يق ) كس داهمت( <
 نا( رفاك ) مرج كوم اوم اسكت اخ ناد جدد لصار يآتنو لا( لش داب اك ل وزاكدب روا ليم ديت نيساد اكن وكول كيت

 ردصم ) قث" ىرامج( باج[ كك كيتي )هسا( دك كداب قب )< لس و لوم روم( فئاخ) لاسار حس

 لوم فوجي للا فوجي ايو: ذب تاب لوك( كومان دامب )كح اسيك ارا مان( حل تناك ا لي سوطتفل كيج
 بس هواي يكف وهنا وكي وج يضم ( 2 نك او هدز تري ركود تن ج لوم لكروا طيطنم) رزبمأل ب س-جس 5

 لاي هيدازسكس مرج البوك سك ) اجرك بأ ىفداي ذرب كراكو دور ياكيسآروا ل لمني دوج وم( ومب اكذل لن ل مان ) عم اس خس
 دس

 ب ةايحلا لثم< ركذا ث“ب رضا كن و جس رركه راش العرض لربيع كس تروا اتا علا ”

 -ةاجومدئاز فاك ل اجاهكن يلو تغمر ونود نار كارول اكد كك هيث اكل تروا سرب بشع اد تيب دواس دبش
 لاملا < حررظ لا لسد ىرإل هس فدك م دقم ليك ا لاصسلا_لث كس ذك روج قس لا لي لوم ات اهيشه
 لاملاف هبرختفي الف كلاه وه امو ناكلاه نونبلاو لاملا مالك يش" كلاه وهف اهتنيز وه ام لكو ةويحلا ةنيز نونبلاو

 هدسك ل ىواضيب تايق اب عت اورمثك وفود ناونمروا لاي ك_ ىلا لوعفم حا نثمييب_ ردصم ةنيز_امهب رختفي ال نونبلاو

 كل سا لئلا رتبي لوك ع قرا ىكايند لقد رخ«هريطو مالكوزيكي دوا عر« هور ذا يتوم دبا هرمثاكن لإ دارعل اص لامن

 - لب تعم لارا ل اينو تشي زودرله تب رتراج قوتنا ءابتنا ل ناكل لولباج كة اجابكا يروا نعل ل للا

 - لع اور شح لبي حس نب نااريم ليك نع زروا غل ل لوزلاهب كس هراشا لم ف دكر اسكس ىف مهانرثح



 موجهه تعآ 4 ا»ظ فة روساهرسوراي رابتج دلسم نال الجر ييضتحر رشورمج نال
 تكاكب الا تريدغ- لب ةكالافو كة قرادغ لو كك قت ردغ رداغن- لاك د لولو ويئاشن كذب نا كتف
 نات سازرت تيرم وك نات امايق ل ضنروااعيمج لس ضر وا لاع افص ليسلا هكر تام هنال لب
 اي نيبساحلا عرساو نيمكاحلا مكحاو نيمحارلا محرا انا هللاالا هلا ال هللاانا ىدابع اي لح لبن اررفدتلب زاوأب

 اي نوبساحم نولوئسم مكناف مكباوج اورسيو مكتجح اورضحا نونزحت متنا الو مويلا مكيلع فوخ ال ىدابع
 ورغم زاب ورك راشإ نرش كن يفصمروا باسحلل مهمادقا لمانا فارطا ىلع افوفص ىدابع اوميقا ىتكنالم
 ءايلوا كرسود« اي ايمتا فص ليا - لكل وم ليث عري وكدا تنذو لا« <الافطا قش“ الفط مكحج ر خب من بج كل زن“

 كل بك راع ار ل نس لإ عال فاح ع: ةافح_ىندنزم لي جناب ءكرافكا ب لن اكرم 31
 - نورين نتج عي ىك لرغا الر غن دب

 ا ول لناابا زا ل لو نق نار لع لوني قاع ل عرارع هامل : تاب اطر

 انه لاب اكل اص لامعاددا ىداديت ايان لي اينو لبن نك ليشمل كليا لع تاايآ نا حرررط اااه اين يركن عقودا قاباك منن
 - ل تل اهرفداشرا اندم زيي قالا تفلايرو اندم مادنتما لاق اكتر آس رك 4 تممايق تاعقاو لن جيروا

 لا لد ناه كن ور اير وا وتد كى زتكر او ل؟ لإن ايك ايلاح لفي ل ايندرك يسب تايآ مساح. :٠ :4 رش 247
 ناسأ ورنا ن مزجت جاي لكلا لاا رت ىدقد_ليث سس هدد لوك نا هدايز حس لا لارين حس

 ' نا راز تشم رج يج اك لا روا سس اجر بروك عز ح وبيتي كما دوا لومي لكي كس حررط عررط فس اتسرب ىلإي حس

 جيك دعب هس ذب تيبرابب اذ نك ب رامكاكن وكس لابتوب نساك ولوج رك ارأفرط شجن

 رج تيب فرطرم ون ل قلت اوم كل ارب ليحتا نزخاك ل وششمتر وا راي رسساك دن لبي شدوا ليلا اك كنج عراب دوا تييحك ىو
 هذ لس تق ع ]أ رن ا اكو باء قل ثا لو كان نمر ستيب كتخرو< لاموم و

 زلت رهاب و قرا نبق و بادروا ابا اجب لوك رت با ل لرد كارلا اا ل او سيمت

 د نع اعد و عدا علا ع دلع

 لازم ماي ىكي ىرججودج نانا لم كغ قدان»..........: ع نبت حماج لاثم لوم ىد كم يركن رق
 لاح قم اكن ا كيت ل لو لم كبج لايبيرفل» ىف ايد مين انج - 7 لاي ل اشم رتب حس لا كل ومب و كس لبي سنس

 قب كادوا ساكت تقووب سس كاس تدق نام لابي ل لد« دوج
 َّ ليل املي لج كس ومر حررط ا كيا ا ىكليطرء هاك رلى بياكل لاب < كيا نم تكي د-اتبد شأ
 لضفنو دحاو ءامب ىقسي ناودص ريغو ناونص ليخنو عرزو بانعا نم تنجو تازواجتم عطق ضرالا ىفو
 < كة ىرطليا كتذ ىكرتز وايد لام كي نولي موقل تيال كلذ ىف نا لكلا ىف ضعب ىلعاهضعب

 اجا لوك سل لل سريا بسك جس لك لاك نامل لكس شن” كتم طف للاسم لب اك كدت ذرب
 -اهكركلاب ىف صفي لوكس انو



 هقاته ء رس تيآ 4189 فيك ة روس شرس راي 4 :رارج رلج» نيل الجر ييضتةررشو دمج نيل

 َ اتاري اج كن ارو ّلابط ىلاسنا لا يس... اال 0 تررورض تب لك ل باز“ حررط ىلإ ل كل لس شاح

 ناحير للكل بك لو تس رك دافتتسا حس سا كولو ا رهتساو فر ظر قبرك لامي كل كس بس كشفي كي ررطفروا تدق

 ل نان ز مت ايكوم لس للا لس اكتواتشو تداعسروا بسا ذو با زذع- لاي اجراو راخ ليجروا ليث كسا لي لالا
 ل صوم تيل ل هاد جس ني بج لمن يكل لس لوخاشروا ل جم ل كس لجئروا ل اد؟وب تسرك شاك لوك
 قكووجو لانا ف ترطف_ تاك رت ىوايند لاح قعد سن خلل ب لجو ةئيسو ف امج كي بسس لاب جس فلك هس دات
 قل ل تاهو سات لي اكل كيج اوج لب المع نسسحا مكياج امال لج اها تشرد نول كك اج ىكتشاك
 كف لاء ةس الج ل هيل دج ؟دم تس ايك اكل وت دوا لو اش قوس مه قيد تاج تاجاتاج قهكب# لاب داع
 روالاعاكنلا فس لوهنا لو تس كرم لد زج نتج نبك شو اس ةررك جس يدص الخد جس نر ذود مان اكس اهكرركم ركل كيا

 رد لقت يا با !يلركم ولحم انوه لاو زن ال تلود اك( لوبي ) تاح اص تايق اب اىكانملا لو تتح رقت ء ابره نشد ايل نع دل آم
 -ةتيس زوج لَ

 آوُدَجَسَف ل هيت ٍةَهبَج ْعُْضَر آل ِءاَنحْنإ ةْوُحُس مال _اوُدُجْسا ةَكْئلَمْلِ انْلُق كذاب ٌبْوُصْنمْذإَو
 َسِاو قم وه لَو لص ةاتسإلا ةكبل سل نم عون مه لييبا نم ناك * سيلا
 كَ ههعاَطْنَع َجَرَح ىآ ُهَبَو ِرْمَآ ْنَع َقَسَفَف مُهِل يرد ال ةكِلَملاَو ذب عم ترك يرد هلو َيجلاوأ
 نود ْنِم ْءايِلْوَأ سيئا َنيَمِضْوملا ىف هالو ِةيََُو َمداِل ُباَطَحا َُيرْدَو ُهَئْوُدحتآ ٍدْوُحْسل
 لدي ةيدغاطإ يف هثرْو سدير 0و هلي نمل سب ُلاَح ٌءاَدُعَ يأ ٌوُدَع كَل ْمُهَو تور

 مل ئأ ٌهِهِسْفْنا َقْلَخاَلَو ِضْرَآلاَو ٍتاوُمّسلا َقْلَخ ُْيَُدَو سيب ىأ ُمُهت َدَهْشَأ آم ىلاَت هللا ٍةَعاَطإ
 فيكَ ٍقلَحْلا ىف نوع «داواَدْصت َنيِاملا َنيلُِمْلا َلُم ُتنُك اَمَو ٍضْعَب َقْلَح مُهْضْعَب طخ
 وَُمْعَل ْمحُهَعز نيا كاتؤالا ىٍءاكرش اوُداَ نْوْلَو اياب لوفي زكا ٌبْوصْنمَمْوَيَو مُهتْيُِ
 قدا نائل نت مهني اَنلَعَجَو مهربي مل مه اوبس ملف عهْوَعدَف مغرب محل
  َنْوُمِرْجُمْلا اَرَو َكَلَم حلب قبو َنَِوْهَو امج اهب وكلي منه و نم ابداَو («:واقبْوُم
 ع دَقلَو العم (ن)افِرْصَم اع اًودجيْمََو اهب نور ىأ اهوُعَاَوُم مَّن اا آ 1و َرال
 ١ اوتيل ثم لح ٍسّنج ْنِمالَمَم ْىَأ ٍفْوُذَحَمِل ةَفِص لَم لك ْنِم ٍساَدلِل نارقْلا اًذله ىف نب انفَّرَص
 ناك مسا ْنِم ُلوُقنَم رمت َوُهَو ٍلِطاَْلا ىف ةَمْرُصُح 60)الَدحج ِءّىَش ٌرْككأ ٌرِذاَكْلا يآ ُناَسْنإلا َناَكَو
 ْذِإ نائ ُلْوُعْمَم اًونِهؤُي نأ ةكمَراَمُك ىأ سانلا عم اَمَو ِهْيِف ِءْىَس رَتُكَأ ناَسْنإلا ُلُدَج ناكر ىنْعَمْلا



 هع م.

 سس 77777 ع | هواتف هر تيآ ها فيك روسءا فرس م راي مم يحل
 ل ا فخ يل لا ل رخل 2 م وا 0 د وفشل 2 2 و ما كا 3 هع رو
 ىو مهيف انتنس ىا ٌلِعاف َنيِلَوالا ةنس مهين نأ الإ ْمهبَر اًورِفغتسُيَو كازا ىا ىذدهلا مه

 مد 7 ماع مي حد

 ٍءاَرِق ُِفَو رْدَب مْوي لعل َُواناَيَعَو ةلباَقم بمد) البق بالا مهو متع رذقمل الخال

 نيرعت َنْيِرِذنُمَو نَِمؤمْلِل َنْيِرْصَبُمآلإ َنْيِلَسْرْمْلا ُلِسْرْناَمَو اَعاَوْنأ ىأ ليف ُعْمَح ِنيَتَمَضِب
 2 اًوطج ُدَيِل ْهوْحَنَو اَلَوْسَر اًرَهَب هللا تعبأ ْمهِلْوَقب ٍرِطاَبْلاب اًوُرَفك َنْيِذَلا َلِداَجْيَو َنِِفاَكْلِ
 ةَيرْخُس هودْؤاَوُرُه راَلا نم ب اًوُرِذنأ اَمَو نات ئتي' آَوَُذَحَتاَو نآَرُملا َّقَحْلا ْمهِلاذب اَوْلِطْبي
 : ِرْفكْلا ّنِم مَلِمَعاَم ”ُادَي ُتَمّدَقاَم َىِيَنَو اَهْنَع ٌصَرْعاَف ِهَبَر تيب ٌرُكْذ ْنْمِم ْمَلَظَأ ْنَمَو

 ناَزُمل اوُهَقْفَي نآ نم ُةْوُهَففَي ْنَأ ةِطْعآ ةنكأ ْمِهبْوْلُق ىلع اَنْلَعَج انإ اَِيبِقاَع ِْفُرُكَفَتي ملف ْيِصاَعَمْلاَو

 ىآ اذإ وُ ْنَلَف ىدُهلا ىلإ ْمُهُعْذَتناَو ةنْوْعَمْسَي لَ القي ارَُو مهِناَذا ىِفَو نومهم الف ىأ
 لجعل اوْبس امبالا ىف مهدت ةَمحرلاوذ رفا كبوَو وادب روكا ر اعَجْلاِب

 باّذعْلاَنِماَحْلَم م»ْالَئْوم ِهِنْوُد ْنِم اًوُدِجُي ْنْ ِةَمْيِقْلا مو ميَوُمَو ٌدِعْوَم مهل ْلَباَهي .باذَعلاْمُهَل

 ْمِهَكِلْمَمِل انْلَعَجَو اًوُرَمَك اًوُمَلَظاَمَل أ مهله اَمِهرْيَغَو دْوُمَنَو دامك اَهُلُهَأ ىأ قرقلا كلو

 موؤاْذِعْرُم كامل ُىأ ميم | مشق ور نفر نيعالمال

 كاد ما-اهقايد مك وتشرف م بج ( اكردقم ركداخ قر ذارئقا )علق لا لب تك قوووروا 0 هلا

 ات حس لش تانج هداهق كعب لما الكلس كب بسوم ( جس لام انين ىلاثيب جس دارم انكتب كس مالسدولب) اج كب

 اي درارق طقم اشم ل تبول اوم لمص نسا يب لع تبروص لما لبس ىلوم روني لكان لوتشرف تانج كيد نكس ضنث)
 ةيساوو كل للا( لوم نالوا كن وتشرفروا ع ىداج كلذ آل تيرذ كسا < لوا لل ىك تانج سما روس

 وكل ناي هيب كح سار واوك سا متايكى كرب ( اهلك كر ماب عسى رام رف دشن ارك لامن م تاك دبس )ايكو عرجاب حس مكس دادي
 انبكاكن يطا يش ) ركدوم# خخ ومن تس اني ئاسراك اني( لكل يتول فرط لكما لبيت وود باطخولموآدالوا روا مآ م لا )

 شا) كل وقل دبتىرب ىئايك لس نولاو ة# ركل( ع لاع لع بيكا رتءارعا قث“ ودعا لج اكو # دايو كئالاح( وم سن

 هس ركارهي ني زروا لونا( وكل سألك ئاروا لل ) ل ل( لك ثب كل سن كسار و؛ ساما ساب كس قرادربن ا[ رفا ك

 نلا ليم لعب ( انهت ايكل راكد فكيرشورسود لبي لسان لس كىلا) تّفو ل هس دكا ديب كس ناووخد دوا ات الب لكتتت» كس

 وم تسرك يك ىرادربنام رف نلا مترج نيل دب سس نلا لن نس كادي دل ) هت انكساني داك كوك( لاف اطيش )كس او نس دك هارك

 رطل فو درجت اسكس نا وفروا اي لوقيرظفل ).اءرفدشلا تب( تس جي كردقم رك ذا هس بروصنم مويزخقل ) ورك إيوكذ ود لارا( ؟

 هيكل ب راكر هو: ولالب لأ _ خا عك في شدت اسس رم( وم ةنس اب فن ش ناك يبس ا) مترك( لاوتب) لوبتست نرتب ( ساي
 كس سدرك [كيآ نايمرد كس( سولاو ذ كاجول كس نادوا لوتبإ) نلا مترا( كس ليد أب ادج لينأ )كح لب ب ليسا
 فس امو هاتءدجتاسكس ءابآس < - قلو « قب وم ئفل_ لح ل اوم هان: بس ل لج كوم راو كنا تس ل لل داو ىمت*)



 دوحه ءرتديآ  #«8ظفباةروساهرضورا >”  رابج دلع, نال لجين ع رشو مج تنيك
 اود ) تس انركل يا لبي سال( كة اجو نقل لبا )حلب "اعدك ر وا« جس قتر كرمك آس لاتتعو مرجب رول ( لان نشك

 4 متل 24 تيادب كوكو لع آ رق لا فس مروا كح لبن اي شاد لوكا ( رار )ذي رك تس ضادوا( كح ليئ دك
 سسنج نم الشمر رط لا تررارع لص كفو ذب فوصوموبد تفل شل ) لي كيس دركن ايب حس خرط حرر نيب اضم دب
 طافوج )جاوب حت اوولا كم ىئاؤي(رفاك) نان ارا سمر كل ضن تحيل وارتكاب كل سا شل شييردا لضم لك
 ناسنالا لدج نانكو رطل ترام مو اهتم سناك ناك لب لص, زال دج انقل جس اتب رانا: زك ليي لاف

 فال نانا كور تاب تلو ( لو رن اكس لك 0 ناوكلروا( جس رك ذي حس بس ل ع لل_ذكت نانا م هيف ئش رثكا
 يركع زوو زضر يبل را مرينا وك( نآر )ماه اسس اع( علة لوط( عي)ت

 قلاطم لميف ىرزقت ن وفاق اراب لع وراي - لورفاك تل لاف ةنسمانفل) عاج[ بج ككل يئأ لاعماساك وم قال
 نوظفلل وثوو البق طفل لي تنأ ارق ياروا« لب 1 نانتري نا لس دب كنج جن انج «وري ود )ومار آس اس با زعارامب اي( قناتك ا)

 تي كل سا ففرصو ورب مارا ( تس اج ين ب نا با عاكس رع « كل يانفل ل ترروصل لا ايآديتاس هس ضني
 لوو فس قرا زار كرفان نوت لك ارث( وك ولاو مل_ركل ريو رانا ) وا ل 257700

 طل ىئيا) حررط ا[ (؟ حس اهب كنب لوسروكن انا ادخ ايدك ث تيك لمت اب كمل لا) لإ سادت هس ذكي ش1 نقلا
 يب حس( ك1 ) صر واول( ناآرق ) تايآ دامت نس لوبنا( لي دالك ) ليدركل زلوتمو( نآرق ) لاس( كحك ثا +
 هوروا لب اج لالددإي لقت آكراكددوري كح لاح ستكر نوكأ ارك هب حس للادوا_ ساهر اب( قا لكلا يك اب

 ب لولد كس نا 3س مة بشاب ساكن دوش اهنا كس لوماتكر) ةساج لوب تسب يسادواد كوم نورك لا
 ثاذ لع لواكلس نرد ( تلح جب نأ ىكل ناي انجب /ن رق شن ) تلح لئتأب تاب لوك ث كيس لاذ( فالغ) 1<
 ىكاذي راكودو ب اك يأ يا تلد [1 سا ورك لب فرط وار كيس وت ىقك يأ قيس كدي د

 لان بازذعا وفر نا( ل ىتايند سا ) ان اج ةركريكورادري ناكل سس نا( ضايند) هد رك أ الاو تضر ىتاذي الاو تنك

 رب دوا لس لل ' ب ليتل ك» نب لوك( حس باذع) اوه لكاس لا ارك( ناداكت سم ايق )داعيم كيا كل كس نا ني يورك

 كس نا فس متدداايدركك الب وكنا هس م 3(يكرفك ) كت دارس لوبا بج( هريفودوماع سدخشاب كس نا نثن) لايق
 دانت اين م تفد( مهكالهل ىاع تاس م“ قب لف تأ رثفياروا) ك كس ل ركل الب

 وو

 كلموقل دمحم ايرك ذل رطل تداهتيزقنار:فرظراكردقم ركذذ ناب ركالاب بوصنم...........: بيكو لش

 ل بح كك اهكارج ددايداب لث ممركن آرقدقاو باكا مدآ ةكئالمللانلوق تقو

 جوت نركمت ك جراح 8 رفك رك ريتا ثار يسب لاكش اوبس هراشا فرط كب وج هس لاكذا كيأيي خلا ءانحنا

 اي دوا نجاح انمي لم بادآ اشك رطبا 17ج دارمو ريك قس لارم ربك ىلدابع لابي كيب باج لص ستوب
 ىلا لبس. اجاج ايكوكهفلا ديس ركتم فرط لبق ست كح ماسلا يلع مدآ ل نايعددرم الب لايك يكول فلا فرص و دبة اجاب
 مي لوقا ةكتالملا نه عون اكرم رائرفكانركةن هربت ش تذو تير ادلأب كوم شئرفلو تس مككبسج دودو رك دبك رم
 تدب ىلع ترروص لا لك ل ليطس لي نت : لو موصتر تانج موصت يروا موصخمب 12 موب يمحو كوتش

 0 يع راص تم ناك 2 ايوب حطقنب اثنان مايكل ايخاكى فو ماتوا. نلسرم لمست ايشسا ون ع امال ل ايخاك تلقيت



 هوم ءئتيآ _4اه»ظ فه ةروساهرتور رابج دلج» نا الجر يبق رشورمج ناك
 سيلباو ضرع كذاك ير ؤ لي هتيرذو هنوذخستفا ل“ دب هعم ترد لوب 77 تيس لك اح زوي كت رصحم

 كوزم هنوذخصتفا_ك لوم ولكى رو تش رفروا قولك ران تانج لي تروص لاس ديجأل ل ”عطقشم يش نشا خلا نجلاوبا
 قيلي لصحام هنم لصحام دبعلا_ج حررط لا ترابع يمقن < كسايفتساروا فطام ارواع فوزم ل وخر
 تلد ة كى زادن سومو لبن تاهطرواوضووج نت ناطيشدو ىلا: نابطودوا أل لم تمدذ كن ناطيش هتيرذ هذاختا مكسم
 تا ردوا ل تس كييك ركتسار وكل وم ومجرد ا! بحلووبا ىرا زاي وج لج ناطيش ار عبلزروا ةرمروا ل

 مروا تالي لير مت لوم ل وورطمروا حس انارك ان زدرههتهك روكا دوا ءجس انركن بر موك فس ركب الف قريصس دوا فس اي اذيواو تفند
 ىلعاقاك سئب_جس احا صوم سا كيه احاجوم لاري كل ماناكارواهح ينل ريشا ل ركب يم

 ظفاروا ةيرذو سيلبا لدبلا سبيس خرط لا ترايع مزق فوذحت مم ذرلاب وصرواح ىنرركر يفك زير واهم
 ةساهسدزابز# ل دضع_ميس قلت مذ لخير واج برد عاد لاه سس الدب انف كوم قلختات فوزه نيملاظلل

 كدضع دشنس < ل تعآقرسددج انج < لد« دهدارمروا ىدضع نالف- ل كب ىتهراختسا ل مالكن كيال
 رق لاعع اممث# نومرجملا اروه كس مق داو ذاع باردا يضل ا اقبوه ىيعاب
 ا درك رانا فرط كب اوجه رش كياركا هذي ردقماظفلا ردقملا كالها ىهو_ 1 نقي سس لت نظف ل ةساجآ
 هس يب لاصار اكباوتج ؟انب من حام كل كس فس ال نامي انج بكلب لج ع ل دعب انوج كلب دوا اوم لهي نال نائبا ملك جس يد بش جس

 كس ءا 7 رسود رواج جت اسكس | اب مروا فاق مكي د ن0 نوفو البق هس كي تس نامبا مدع هدروا جسدا رق كارلا

 ناعما اج تعامج هد لس واوبم كي رم لش باب كياوج تكانت: عالق تابع نإ ةاراع د تسي 9

 لداجي و حرر ا ترابع لسا فوز ل وخفمروا ل رافكدارمتس لتس نيذلا لعاذاكل ا لداجسي و« دن كيرش
 تاي آروا اجو لئاشوكي واس ناي داو بتتكم امتد ان تس اجايل لب تعال ماب داع سس ننال سس يرتب قحلا_ نيلسرملا رافكلا

 تب رطبا ترم نت الثوم ع وموارم للود ناكمو نام زاك مم ايف ادعوم_ لب اج كل تازجمماع قرارت

 - اي نكي مآ

 لالخا ىضرورفو ربك ت ايمو رك رافكء اسر لبي ظخافلا ماع كس خلا انلفغا نم عطت الوم 1 0 تايآابلر

 دب لربك لالا حس تببس انه ىلا لي خلا انلق ذاوتم 1 ا

 ليرنم دوس الق ك لح نا قراكدريج ب لع تممايق رطل ث راكوريج ل ناطيشدج دكا كولي كي ب دوا جس تاج ىللالتب ىاجما
 كنا تصل الو روا شارعاو راك اك راق فال دسل تلاسرروا آر حس خلا انفرص دقلوتمي ارحب لس سا ب

 نول وزع نازي ناددج واب كس قاقجتاركي رواه دوصقنابيد لاك تمرض[ ركن ايب درس تاما قازرلور

 < قفروت ردهم

 ىن كا لم نوط فلكر وا ب لوققوم فل وا يس احاج ايارج ورأي داي وكب ل اطم لضتث لبي مكر آر. ...:...-.: 4 7 ُظ

 نركب ةساب ةيسد.ك ندد بلاط ماقتدتام بيجو طن راك بانك رام دك يايا جس لآ ركث اثم تا

 ” رول تاءاقم نا- اوه كابا لاهي ين انج_<س اترك ايب لبي يار يجب سوت روا لولاثم, لوب آ اين اج كت اب تن كي ممر



 ماج هرضتعآ 4 ا8]» فبأة روساهربورا رارج رلجم نال اجرييضتحررشو لج رت ننال
 كل سا ىلا رفا ليي سس بسوي .لكاج ل عقاو لس لاو مدآ سلا ج ومر اظجف اكن ايي بولسا لا كح لات سك
 نآر فلا اذه ىف انفرص دقلو تءآ موب ماقيل دك نانا تناك _ ومر اوروصتروا ىتاتوكي الاخ ايل يارج هدب دايو عا
 اكس ظعومريل بكس كل لاانارج دداب راباكب ل اطم ل نر تسب ابراج ايل نيبو كري أكن ارجو لا كغ خلا
 اكريكظروا ريك وتر صتم كن 1 "م كلر يجي داس ناي بولسا < نآرقؤاج ةلكروفر هتك اسيد

 وب كرو فظن ليو كب يطخو طظعاو كي نايب ب ولسا اك ارك س اسوم ل حرر طارق

 00 ارضك ن ايس رانج دل سم ا :هليكروزيم كس ذسلو انك اطيشروا ناسا

 فرط كانك اليم اك تديبط كن اسنا/ اريج اتق نكس كب وخمس دقي رط ىف وو لوب 6 اج امج لير وزعم سا حس
 نيملاظلل سشسب_,ةساجامإ ارو زعم اوما حرر ىلا. انج يجب ليو زعم ن انا كل ساس نكتاكو روك اركي انا
 قمدوت نوم نراك اطيخخ ليوكن اطيش نمو يان تسود ف نانا نايات غانا همة تسوده بسب بلم اك هلدب

 ش علا مت دهشاامتمأ آس لاب مب وضعا لوك كس لسا انانب كي رت قا لاا حسد د
 روا انو كر اكذب سس تن تييثنح كعلاسوو مرا م حسدوصاك سد لش ريق نوم كير شاك اد نك جسد نياك

 رنا ةلينوكي بج ني لوم كسا كس تاقلعت لاذ منام ف لوم كت كرشرلا تيثيح كى الش قولت سدد
 كنت بطل كب قةييداجنا تداتش كن رقيب ركض كسب لاء اك سادلا عدع اهو تيأس تبا فس ى رن انانب كيرش
 لك وم لعن وب شاوحروا سكى راب يلق نا ايدكس ايل: رطو روا وياك او ازهتساور ستي كي ذي تربجروا لادج لج
 يتناك وشك ا كني ركل ارث خلا روفغلا كلبروتي؟- ني شلة بهاد ير مدرك امنا تلك قبب لإ

 راكدرو مارال لاك ل لويكل ايكرئارد ك- لس تت ناوريجدوا لايلاع خل لس نا؟اتاج 1 لبث م روبط وك ك كابا

 تابت انج« هلم تابسو بس كك تفو ضاخ كبار ل اق ىءاضاقت اكتصرروا ساب دركم اكن وفاق اكتر لابج رواه الاو تضر

 _ ليا لش روبط رانج اي ؟ستقو رقمى لوج نايتس ىتراج ل ليصز يداك

 يعل

 يقدر را ا حا لل لجن لب ل

 ب اَمِهِنيَبعَمْجَم اََلَبَمَلَف َدعَب نإ ِمِغْوْلب يالي طاَرْهَد «”البَُح َىِضْمَأ وأ َكِلْذِل ٌعِماَحْلا ُناَكَمْلا

 َلْيِبَس ُتْوْحْلا ٌدَحتاَف ريك ىلمْوُم َىِسْنَو ٍلْيِحَرل َدْنِع ُهَلُمَح ْعَشْوُي يي اًمُهَتْوَح اًيِسن ِنْيَرْحَبْلا

 هللا نب َكِلذَو ِهاَِاَل ُلْيوَطلا ٌنِشلا َرُهَو بّرَّسلا ْلُمِم ْىآ «وؤابَرَس هللا ٍلعَحب ُهَلَعَج ْىَ رْحَبْلا ىف

 ملف هم هَتْحَناَم دَمَحَو ملي مل ٍةُوُكلاك نب ُهنَع َباَحْنَف ِءَمْلا يَرَج ٍتْوُحْلا ٍنَع َكَسْمَأ ىلاَعَت

 راَهنلا َلَوأ ٌلَكْوي اَمَوُه ان َءاَدَع انتا ُهتَفِل َلاَق مْوَي يِناَ ْنِم ٍءاَدَعْلا ٍتْقَو ىلإ ٍرْيَّسلاب ناَكَمْلا كِلذ اًرّواَج



 كام هس تي 48 فيكاق روس ا رسموا م . مرام دلج» نتن لج رينا رشومس: ظنا
 ك0

 ىلإ انْيواذإ هبت ىأ َتُيَرَأ َلاَق ِةَرَواَحُمْل َدْعَب هَلَّوُصْحَو اًيْعَت ««ٍواّبَصَت اذه انِرَفَس ْنِم اَنْيَِل دَقْل
 2ك وو 01 1 5 8

 ا نأ اهل نب لدي لا ل ةينسسنا آم 0 يس تن ىف نا ناكَمْلا كلذب 0

6 

اا ني تذل لقال كلل ضل نال ل ا
 8 

 اَدَجَوَف ةَرْخَّصلااَتاَف ©مولَصَصُف اَهِناَسُمَي اَمِهِراَلا ىَلَع اَعَجَر اًدَْراَف بطن نم ٍدْوُجُو ىلع ان ةماَلَع ميريل 7< ىلا اقر

 ٍءاَمَلُعلرَتكأ ِهْيَلَعَو رجا يف ةَياَلِوَو ٍلْوَق ىف هو اًنِدنع ْنّم ٌةَمْحَر ُهاَنّيَتا ُِضَحْلا َوُه ١ ان ِداَبِع ْنَم اًَدِبَع

 نأ تيد ى ِراَحْبْلا ىَوَر ِتاَنْيِغُمْلا َنم اًموْلْعَم أ نات ُلْوْعْمَم «ملَمْلِع ادمن 0

 يلا لعل َدرَي مَ ذِإ ِهْيَلَع هللا َبَمََف انآ لاَمَف ُمَلْعَأ سانا أ َلَكَسَف َلُيِئاَرَسِإ ىِنَب ْىِف اًبيِطَح ٌماَق ىلم

 ا و
 تمل ع

 قّلطنإ مث لَتُكَم ف هَلَعَجَف اًوُح َذَحَأَف مث وُهَف ُتْوَحْلا ِتَدَقَفاَمُثْيَحُف ٍلَتُكِم ُىِن ُهْلَعجف اًنْوَحح َكَعَم

 لتكمل ىف ُتْوحْلا َبرَطْضاَو اما اًمُهَسْؤُر اَعضَوُف ََرْحّصل انا ىتح نؤُ نب ُمَضُْي هان هعَم ْقْلَطُناَو

 هيلع ٌراَصَق ءاَمَل ةَيْرَج ِتْوَحْلا نع هللا كَسْمَآَو ابَرَس ِرْحَبْلا ىف هلْ ٌذَحّناَف رخَبْلا ىف طَقَسَف ُهنِم َجَرَحَف

 ّنِم ناك اَذإ ىَتَح اَمِِتليلَو اَمهِمْويةّيِقَباقَلَطْناَف ٍتْوُحْلاب هَربْخُي نأ ُهُبِحاَص َىِسْن طفيت امل قاطلا لش

 ايرَس تّوحلِل ناك َولاَق 0 ال دعوا يلوا اع ا يتلو لجل

 ىأ ؟مٍفاَدُشُر ٌتْمَلُع امم ِنَمّلَعَت نأ ىَلَع ٌكلُعبتأ لَه ىلم سْوُمُهَل لاق اّبَجَع ُهاَنْفِلَو ىْسْوُمِلَو

 لاق ٌةَبْوُلَطَم ملِعْلا ىف َةَداَرلا َنآِإ َكِلذ هل َسَو ِنْيّصلا نّوْكَسَو ا ىفَوهب ُدشرا اًباَوَص
 ْتْيِدَحْلا ىف «مؤاًربخ هب طحن ُمَلاَم ىلع ٌربُصَت َفْيكَو «لو اًرْبَص عم ْعْيِطَتْسَت ْنَأ كلذ

 هلل مَنِ لع ىلع تْنَو هلت المل ِهّللا لج نم مل ىلع ىلإ ىس واي ةيالا هذه َتّفَع قبال
00 

 هللا َءاَش نإ ىن ُدِجَحَس َلاَق هت َنقْيَح ٌرَبخُت مَل ىأ طحن ْمْل ىنْعَمِب ٌرَدضَم ارب ُهَلُوَقَ ملغ ال هللا َكَمَلَع

 ِْم قب ىَلَع ُنكَي مَ هنآ ةَيِشَملاب ديكو ب ئنْرمَأَت «مؤاَرُمَأ كَل ٍصاَعَريَعَو ا يِصأ اَلَو اًرباَص
 لَق ُنِنَْعبتا ناف لاق يل نأ ٍءاَيلَرالاَو ِءاّيبنالا ةداغ وده : مْتلا اميفدَسُفت

 توخا رج ريشا كييلع ىف نم ةَركْنُت ٍءّيَش ْنَع نؤنلا ِدْيِدْشَنَو مالا حْففَب و ءَرِق ْىِفَو كلشي



 ل هربت 418 فركة روسءا نرسم را 3 :رابج ريو نال لج رييضتحررشو دج رت نما
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  9 #01يما ءار سامود نا و ا ل وف < مم خد وج 3 سا 52
 مياعلا عم مم بد زإ هياعر هطرس ىسوم لبعف ِهِيلعِب ردا رص دك نا اقلطناف اعلا عم ملعتملا بذالل ةياعر هطرش ىلع لع كلو ذأ أ وأ ذ ةنم كلل

  0ا
 علت نآب رضا ”اَهقَرَخ امهب ترم يَ ةَيِفَسلا ىف ابكر لإ ىتح ربا لاس .اَعنايِهْمم لعام

 ٍةَداَرِق فو اهله قرْغتِل اهَعقَرَحأ ىسْوُم هل لاَ يللا ِتْفَلَب امل ٍساَفبِرحَبلا ةَهج ْنِم اَهنِم ٍنْيَحَولْوأاحْو
 ملَاَمل نأ َىُِر اَركنُم اًمْيِظَع أ مِواَرُم! انْيَش ٌتفج ُدَقَل اهله عمرو ارو ِةَاَْحَتلا حْنقب .
 ىأ ُتْيِسَناَمِب ين ُدخاَؤتال َلاَق «مِؤاَرْبَص َىِعَم َعْيِطَتْسَت ْنَل كلذإ لق ملأ لاَ اَْلُحْدَي
 ف هَّقَشُم هس اًرْسُع ُىِرْمأ ْنِم ْىِفْلُكُت ْئِيقِهْرت اَلَو َكْيَلَع ٍراكْنإلا ِكوَتَو كَل مِيِلْسَتل ٍنَع ُتْلَفَغ
 قل اَذإ ىتَح نايف مهجور دْْبَقلطْناَ ِرْْبلَو وعلب اهو َييلباَع ىآ كيب ئتبحُص

 اَذِإ ٌباَوَجَو ِءاَقَلِلا ُبَمَع َلَتَقْلا َنآِلِةَفِطاَعْلاٍءاَمْلاب انُه ىْنآَو ُلاَوَق ٍراَدَجْلاِب ا هديب ُهَسأَر ْعْلَتْف

 فيل البي ديِدْشمب يك وها ْىِفَو فلكل حُبي مل ٌةرِهاط أ ةّيكَر اًسْفَن َتْلَعقَآ سوم هل َلاَ
 ارك اَهَبَضَو ٍفاَكل نْوُكْسب (ممؤل رك اكيَش تف قَالَتْ ئأ * سني

 نوف نام حول مان اكن ل: )يا رفعتس ماا غيسا فس( هدا زج اص كس نالرمع ) وشمل ب عج( كم دإب ماو وو )روا هال ممول ورا

 رهام ) ل ومراكل يار لي شويا لبلاك( تح ل ركل صح ميتا هت تع ل حس تينت ا دان دخت اسك كوم تسرع: اه
 هس هدوم ل تس قرش الماك رافركد وا مور. ) لون كس ار دنس ل فود لايت لاتاج عيد لب ا كتبت( كل ومر اش
 بجرب ( ل ومر قاع ريارب وف لوم رود تب لج هد ركا )اكل ومر انه كارو شاءز يق لالا( لوداع قد لكبج ب مكى

 روا كك لوجب اناا تفو لس جوك و عيوب ) قل هكر دجتاس نيس اوت اب هن لايذ اكل سا سبأ ةنكتي ب متت لورانس لطود يكرم

 لاني رتسار حررط كك رس لن ايد لج ىبلا لكوني ) ىو لجتروا ىف اد كردنمسذ__ لب عرف( ردن ناايعد كف .الدداي وك وم

 رككر لاب تفرط بس ا انج تساركك ود ىلإ 2 - لج شلال وه ب تروص كل لإن تلك رس قل برس لك
 ارفع مدا ذا ذ ئوم ل( كم هدب لآ زور هك اكل ب حس ماقم سا ) لوفوو بستر جايك حررط كك كرس دا نط

 مدا (اوم وصب تن ب حاج ذب كل آس روصقن ته ) يداك تب لبن خر فساس يآ قالت( اناعكاك 5: ) تشان اراك

 وكتاب كلب لا لم له # رمى إي نان لا( لاي و) مت بجب( ع كيب تسب راظفل) كيد ةيخ ايك يع س
 لمب'' هريكذلا نا'ظفا سرك هسيفاسنا )يك وحب ىن لك بانركرك اك ا سن كس ماك كت ناطر دداامت يكن لوجب
 ظفل) ل لاكت وار ل فس اج لت ردن ديب رط بيكي د( لي )ا( هركذ ىناسنا < حررط لا ترابع مقل ايدوم لامتما
 كح نالدواماطسلار يلع ومس لاس ار زله يي وج كذاك ساني كر كرس كل بضخ اي دوم عت او ىلا لوحفم لب بيك ابيع

 لع لي سر طوع مت سن لوي ) شلع ليست كن ( قوم مكى لابتج ل حق وصدو كم ( وم ) كك هيك او بت مدا
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 كراع ل اروا  دارم توب لل اطم كس لول يأ ) قات يانع تصر ضامن ىفب ا نس مت ليمتج_.ياي وك( رطخ ) هدب تيا تس ل
 ىلإ لوعفم ءامل عاف )اق الكت دير ط صان كيا حس للاي بس يأ لس متدوا( جس تيب الو فارع تس تتركي يكسر
 ل ا رطا شرا بطخ عقد كيا وم ترج يس كن ايي تعاود فس راقب ماا - اهتتايكاطعصت ب ح- لم تاي ولتم يلح

 هلاك اوم ىلا باتغرب سا؛ لضركاوم دارا ؟جس كوك اها ذب حس بسلا اج نىك من طل اساس لاس يك
 هيلع ئوم لج ملاعب حس متاج لإ هس دنب ثان فيآ دامب“ نير حا عي ” كوم ىلا قون انج ؟ كاش لوك سس فرط ك

 لب ولوكر لع ناو تشان ركل ل تاس ةيبسامل اومداشرا؟ حس قكرب تروص يك ل اهجحول -س قوش
 قمن دوف نب خيول ديضتامس سدي ليروا ىل هكر ىلع ناو دش ركل لج هس لوبن مليضرغ ل لجو لو 00

 تا ىلا ماك لكل لاخي فير وا باج لمت يروركي سس نلاد تشان لج كك دلك[ نارك قبب نان ىلا توم

 نبك رج ماكل جي مداح دن لولا كم السلا يع كوم ترطب تجاهك ب خراروس حررط كى اطدوا ايا يد كور ىلإ ك- كس لا ضد

 لس لعرب 5 امر بسلط ل ئوم تررطح بشان اه عي وقوم نادرا | بج د لع كرفس ل وأود تارروا ناو ادول دوا كك لوب

 هك يآ 3 ليد تاجا آكل م اوخ عسر طع ل ماطسلا يطع كوم ( تك هر نلارجت مدام دوا كوم ترض وا فاني فرس نفس
 ادشرافا م ترق مل ترو تسرد« لي دامك كك هكر تس لاش للاجتساي اينكا يامي 1ميفموجليطرشب لوم ردجتاس

 لس كرد نا( بس ذنب بولطم قت ب مكى ل سا شئ رف ب نس وم حرر طحروا_ سا قا نر ار
 ب ىداهتترج وب تح رك يك بع تب تاب ىمادوا« كس كك يب صرك ريتا رص بآرك د باو

 نقلي يآ اج ايكا يد مك وص : وع ااه كرب نادك جس يآ كبي دحإ كح تيآاىا للي ثيي دع تشل )
 ئالطاوكي آكل ا تقيقت ع ردصما ربخضاظفلروا لوم لائاسفلاو حرر رو لن حس لل اس ايكيا رفاطع كج وكيس را ل
 -# ل ورك يأ( يلا رفان) كرو فال كم كى لكس بآن ل لب اب .ءاص تحن بآ اب ايع فس ادخل يار فذ وم( لأ
 لمس قت قب تداع كءايلواوءايهناروااومهندانتعارب ضن لبث راب كس هدو برك ابك ل سادطلاءاشنا نس قوم حررت )

 كت ا لا واس هك انم ردت اس هرم لرأيت هك فس كوذب نا( تس لايك جس ورم ب سنس قل كس لك يادو

 تبن كتابك( < يآهتاس4 نونوي رشتروا مال قف ىنطئست الفانفل لش ترق يادوا)نعج ل تسوي سحب مل وحكر لايذ
 هي انج لد الثمن ببس اكل لا ) لوجه نكي جس متدوف لع كتبت ( انكر متم سالب ءوم مولع ىي واس ور ملكي دابق بت )

 لاس ) هك ك_ كرفس فور( سد سلكت اعد كب ادآك- قدرك اش ىداتساايلر كروكر سا فس مالسلايع تم
 ملي كا فس كرا نا ف( لرد ناوج ) سو راوعو قل نطو ناب( تحوم ساب رون

 نت راع رت ل تفل لكوريا تف و كارل اذا راع نيس قرت حررتح )قد لاك رادو

 قرغي لم تأرقلياروا) لب اوم قرغرفاسر كى د لاذ كل لازارد لشق بآن ( وم ) تتكبد( ىقؤك
 اى لاي كيس تيادر« بس اهب تيابشت#) كش ابك انرطخ تكس ت1( إي[ عر فرم اهله ظفر وادجتاس كس ءاد رداء اي
 ريال لد از تع كلا رع رع مكان اهك يف ضايكا بكف كرام نا( اق سوم ليتل فار نع
 ل فوج لوب تءاب كيا رك( ابد ليوا كح هدعو اك فس ركدت لت زتخا ب سا دوا تمل نام تاب كي آن ) قطعان تنك
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 ل ؟ل ونوورمب ( كك رو نري اك رلوبروا قرت لي لم اهم املأ تيت د لل كدت اس ني 1) تكس كرك نتي جب ولة اجزم

 هس بس لكي لدم لوك ةييسا دوا انت ابان ج ) كس تع لالا نسل كن اه( كضعلا ركل شل حلوب

 مساك ا ايل داتا يوك تس دقت ي ىلا ورجل قرم كد اهب ب ناي ذ ل رطخ حرر طح )الا رام عسا فس كرم نا ف( اهق ترو
 باوجأك اذا رواءالا ةراب حبا ار وقت تلح سدي كوب مولخس كح ايك يال كا سا رفطاع اقروا سب: لول شب -اراع سد ل داوي د

 ريثب ةييكز ظفل لع تأر ثكياروا امت فكم ريغ روا موصخموج ) ىل ل ناج كانا س كيا لس بآرك ب قومي لا( ع سآ |
 امس ذب ذس يآ شالب انت اداب لبس ناجوكى )قل شيئنلاج كاك نس لا تالا( < دجتاس هس اب هي دشتاس فلا
 -(س كت ابكب نة جسايآ رطل وفود جاس كسروا نوط كس فاك ا ركنانفلل جس قتل

 كس لمارسا قب روا ليك سس ليد الوا كك وقتي نبا والم السلاوي وم ترطعلا» نار مع نبأ ٠٠ ل

 وج لي وارم توتال نب فول نلب اشي نب ىرم كيد زنك رايحالا بعل كي م نخسر اخ آرب لس ى جت لاوق_ ليتر زحل ولوا
 نست لك ا ني باب كس ملك نركب اتكادوجواب هس فوم لأ سرطخ تر لب لو ل: لكي حس زم تر طحن روب

 تس اهب كميرا لبي لوب نك ضتنروا كل فسول نا ميت ارفا ل هدا زج اصيب ل وأن حبوب هعفل-_جساتركت الدري قب دوا بلط
 فل حس لبي تدب ارش انومدا ذك كلم ل 7 جايك اظوكّشبب ترطخ# لب هعبتي ناك و هب امكأرف
 هليتيرواوركروادركاشوداتسا_كاوب مولعمشسس ههدخخيو روا<ساك ىلا دج ناز لأ مكبس لطاك فرط اوراكل آر قاس ىتن
 يرجي ر واع قمع ماك شكر وا تقفشو تبل رواداتتسا ىت تمد كل يتب واد رك اش ع ابدآ ال عس.هئاءز مق قلت ل

 قم ىلا كس كت مدخلات ا. رو تبرك جس اي اندم كبش حس للا تبا جس قد د ذ اكتسالاكب ماسلا تبع انه
 < لوم ترورض كت ييحالص لنك كس نغنلا ةبلاع اقصر قلو ل زعل زو تدخل ل اياك لوم رمية

 < السم لظررورضوكت عاطو تمدخ لبي ةس دكا ديب هس للا

 رش مود وا درك تمرق و

 0 اا نيرحبلا عمجم

 لكوكب ىف دارم تاوذ كر 0-0 رخو وت سس نإ رك ل ل را نرص
 اعنا نضال ةدا# هدابل "كلا فاح ني « ردك نيل تعز ث زياد نع رد ل ملقم دين لل

 كلاس ىئا قتل بط ابقتح جس 0 وطب تلا لث يومك لاا ظافلا رواه تبان تس تعاود
 نيج نم ترب وعصرو يو ارداز قرورضتل_ كس ساروا كنس كل_ كس ملبيلظس للا < دارم لي وطتسدم ليضرفم لون كح تدم
 ايدد بالتعال ابوروا ككيترشد وكب تركو لوب كرب صح كس ل وركوب ولحم ىسن _اوب مولتم ا:ركاراوكر وا

 روش درو لارداش را قس حجر د جنا نإ كج ناقل نور انك ت نال نا
 لي ترروص للا لب ىل هاد يرد هس قادوا قكوب هدئذ لحي "ليزي يلج لوب ىكر سم نادرتشان سني” ل ىلإ ل لاو
 ىيلا الب ةاي ليال قل تساب بدم ىلا كيش راب د- كك لوجب ناتج كم السلا يلع كوس تر مداخن لوب دارع نس كلوب
 كيتا بت لغم لأ تاب بع و بيكي بادج ؟لو فرك ياجوع طرفك كس شيب لش فاعلا
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 كسار ظفاح حرولشروا مس اتم بهجت وم ريغن لابو قف لد اس آلف بع ايتو قراوظ رك هذ كيأ تس كيا لابج نايس شبك

 لاتاب ىرصود لدتا لك لوم قرطتمر ف لا لبي تستنكر ترق ىكدفلا ناوف نب حمل كس دي باوج ازيسدد« بس قرورط انه شق

 تنرارع لص قلو حمير لع تب[ جلاوم لبد عب اناج لونبولدقاو ساروا ليي اناج الج ل رداكل جت ذحختتاف ايكو لوم ذ حس
 تسيب ىلا لوعفس اك فخنتا ابرساأ/ هليبس ذحتاف رحبلا ىف طقسو لتكملا نم جرخف ةايحلا هتك رداف- < ررطلا

 اكنااطيشب مالسلا مب اهنا يس لاكشاري للا ناطيبشلا الا هركذ ىناسنا اه نر ات ترايع لأ لدب- < لاحم

 ىضركروط فرط اغيل جس.ي باهت اد ىراط ناين ماسلا يلع عب ترطتيك سس فرط كن افيشرجب الدم سدت

 رويصارب كيد زك ضر وا ىلاغ لوخخ“ اجدع تن انتر شب سس اض اقتبات [ل ب اكن اهسنو وبنو جس درك وفض ناك

 كاليبس#ابجعفس ضو ابجع تبجع هبارج ىف ىسوم لاقإ « همالك رخآ ىف لاق ىلا بسعر تاك

 نار ل نوم رع رف قلل ل ابجع ذادختا وأ ابجع اليبس ىا_جس انا صسفصك ذامختا ف سن ”رواع اهآس فص

 جس ايكايد ذوي هر كف ع حس تهياعر كل ماوفإلاي غبن انك ابجع رحبلا ىف توحلا ليبس ىسوم ذخمتا ىا-
 لوم تبس انموك ف زم هعس فام كلاس ايل يدرك ف ذع لتوو د اعاكل وصرمام كيس قكرم نك ل نط ندا

 لكس وم لثار س لكيت + لجمال ميو عتيج جسار كى ادبع ادج وف_ايك ا يورك ف ذع ىثرلاي لب

 ماس قزم تررطعت_ ساي س5: هيل رطخ تر عت لل انردواي ديفسرب نان كيد زنك لتئروا اعلي د اهني وكر طخ حرقت لاو
 اهو كس بترو ة#مالسلا يلع كوم ليتارسا ىنب ىبن اي مالسلا بكيلعوابآة - لوبنا ل باوجروا كس كبر كرجل فيك

 كل حارسا ىنب لوكس آل ابكر وا ياني ناش نبي ارهموك يس أ فس لترك يد باوج نس وبما ؟ اياذتت خا لس نورت اريمول ين آرك

 - لومإيآ سدى وريج كيس آل م هداب لادا تتكيدب حس بآل ايدك ايا رف ؟ سال فير شتيبلا لابي آرب قتر تيفورعم
 ة اجي لامج كام كح سا بنقل رحم رضتخب رص لإن ترافل نخل لتارطتخ_ سك ك- فير تت اضا لي ىلا ان دابع نم

 تحس لن لارسال بلك يس انج مولع سس نا ذا رضع الب ماناكيسآروا ىابعلاوإا تين ردا ىلاج وم كرس لابد

 كح كاك ةسار كير فروا قوخبروايطع نبا - لو كس مايتم كاراتوج جس ايكراب لع لودارش اوك لا لس ضر وا_ ل

 اهتاوم طع ل دل مكن املج انوع م ولحس املع اندل مروا ل تنس لوركا عرشك رواق نا + تسد ل يس كيد

 ايدج لآل ث تي دعس مان كسر طخ حررطحر يك دبع اظفاروا_وم لص ريفا مطعم رب ين لو 3 ا مروا هفعاكم مش

 مانعا روا قارا لإ سدى رج كوادر ناكل كرطخ ترط>_ لإن عب ترو ارمس ىتف ل هاتفل ىسوم لاقذاو ل
 هيب نا كروا لوقسارم انركل ب ذاين لكم ان كس نا ب ىلانيخت لكنا ب لومشتتر وا ىؤونكن ليمن رباب ىلا تخت او ك دفا لبا ل اديب

 نا روا مورحت اكردتكسروا (ناج كل كس نح تايج ب آن لادحتاس هس ني ' !١و ريتك سلا نين لست يس لت اب وريخو انحكر عرار

 ترتر وأ ايلا دانا نارك اول راو لصت رعب مس رعخر اووي كس نار قلاو زياش انوه بايعاكاك

 شرعنا ىاج كم ا ل ف ةةوعبم لاق اب فرج حت لمت ب بسير نلت كريو نا تاخر وات اء زك ضعف

 -خ كم لمي ل أوروارايلتا 2 متوكل نكد هتيم رفواشرابطخ ومروان دعإ كس باو ىك قيوم رح

 ناماتوم تام قولك ولرولارمود لن تمدئر شم ولعر لو ذب سى اكد اق عيرج ركاب اوج يس ءابتناك ٌئارشمع انا لاقف



 لج + هر تمعأ 40183: تفي ة روس اهرعشورا .٠ هل 'رازج ريل نيل ءاجبر يفجر رو لج 2 نيل هك

 روادعقاو فالخج - ايلا يك كد اكتييدانا سم ملك قظن' ات اكسو رش ل لا قولك يركن ريق وكلك عررط لس ع باج
 لاب ضوارفا رو ليسو وردد عنا رواه قلل ملك كرار حب سس بس ل لوالديك جس بدا فال
 عمت ف لاكي اك ئومم ترطت نكي ايك يدرك يب رذ كس تادقاو م دباشم اكن ديب لا كل كح ةييسد متم الك طايتطا ك لا لين لامع
 وكيل دك اش يس دلل يدرك ع رور شر فسار لروا يك مثل ايخ اك ف وق حس نيس ا لغسان داتسا ل لوبا < مكبلط روأ

 م ساروا ل زبد نمد اكن ادد روج خم ليتك هن. اجدم مك رواد اقتعااريعرم عب ليكن ىلايخ قي رواايللس و ارم قش

 ريح و لع فضول عر الطصا وأى ا_ آت داقتعا هس مر تح كوم ترزغتواتسا نيس هول "كج احانمجب لاك اك حبل تتح

 كوك اعايلوكر بصق لب موري يسافر صوت افائاروا_ لذ "اح لكتب وحك ات بس هداه لس مدد غيسارلا تك لطم

 لاري صبصخلك لججئود قكرم سيفو مات حا روم لاهرب بج رقي توج لصح لبيع سرر وص ىلا دن افك يس هي دقلا ةداع
 ع تاققاد كار حس ساروا اكس وم روهظر رول ايامغاكت ردق كدشلا الل 3 م داك لسا خيا بج لوم هدئز دمك كس

 اك عبروا لكل وجب ول لو تغارف حس ذاكر 100 ان ءاددغ انتل هاتفل ئسوم لاق 00 2 رماح نفل
 تببوعصروا فيا كر تسار كل ىا_ كت نك ىاروا قب اوس نمر ىرصقم_لكوج ليي سس ذئب ووصقتل وشم ايا رف بسط اناعك

 2 اهناركلب هت هد لا مدت لي اوك كفو, وسكن اكتر وفارطو مدن 5 لص وصقن نجني لوم ضسروخؤم

 - ايل ررلوماكن وسوم م دق كيا كيا بدوا جس داج
 باتكب حاصروار ثيم زهلاولوا كي ماسلا هيلع وم تمرطهج كيسي سرقت بشع س باد بخ يأ كلذ هلأسو

 < اناج لوكا للاب كس لضتو ملح ننقل كي رد لو لف سرع نررطح ايي مس تريح كف سدى ترش
 - تس اترك ساوخرد تس لايك وا

 لب هكا راو كب بسر ي نس ئوم تحك لا بولطم ل كوت مفاضاروا دايز لش مكس يلا اك ب اوج

 ىلذ_ قرم رفح كل ىا_ لي لوضفمح رك دفشاكم مكن اروارعخ تر ظهروا اهق لف رك تدر شلك ئاروا وم تمرح

 متل يعن ساذ_ لاقت نق ك- لال فرشريزم متاكد ست سك ارتخاردا كى درت كا قري تقدم

 لاب دوال مك ئؤفاروا يصر كر صم كح لابي هس 0 ا ير رمل
 قوص تررططت>روا ليد لس وا صوص انس سا لو يوم تير رار رباع لم تسل شم وأ للوا عيطصست ند كلنا-<س
 للا لير طخ تسر طن لا كس لس هفشاكم مكرعوا سس تسباو تس نا لامتجاد ىك وفاسنا سود لكك إن دن اي كس لوضاقت ىلا
 نأاو يقي لع تروص كن وم فلك ط_ انت لوفوو لب لن لوم عاصم ىل وكر توداي ذ لا نا- لنك لكن رطو روس
 ني ارظن ل ياس اراصم وكر طخ سررطخش رواد كس كرك ت ناد سم ةككيد فاظظاكررشر ماين وم ترتد دسم لأ

 اناء ىدتبم فاو روا أي أيها لن ك- ررطوو مكن جيلط حرسود لح لي رك احول ل نعيد ماين لنا رف وفم

 وج حس لوم كل ورب ملط نا "قرود نان ل ةس لت ع اقدد باي داقمدايددبكة:جساتنج ناس آردال كتمان ةملاع

 لابن ممم زارنا ىريظت وا لق هنايماع بكا لين تساي ان حس ترتب ىرول هو رطاخ لكك تراب دوا تس دبر بام تدوخ
 لتر طخ تررطحر ترا ىقتؤكبب سلس زوج نامج ران قف خإ رسول لا كت روان كس ايدو لنج وص تمرتت> ابي ليد [نكسما



 رست ب18 طب فيلة روس, قرسمو راي و مدابج ملج» نيل اور يش رشم 0

 ناز نك دك ا شن نأ مام ع را نانا ب نق كنا رم ات لامك ا انج ممل ابو« كح راك ف قاد كس جاك

 لاوافرعت ضتتوك رف لومار ل ويلاط لاوفود لاي ارق لكشم اوجبن كى ونود كتل ا لاو لاا يم قرسو و روا لايكش خب
 ىلع ىنا-'ذاتسرفوياب هاكات ردارودرم رثكت ارج و نوب لكك غ بلا طرب ورتك ا رج و نوج كس كل اطر" حس ايكددا لب طئاففلا نلا ف مل“

 هس باتتثم اعدج ركا هوك لش وداب كربلا لإ رص تررط> يف نج تاتو: تيلضنلاشعاب7 < فشاكم دارس للا ملع

 رج اسكس عرش مولع كري انج ةفشاكملا ملع وهو هردص ىفرقو ئشب  مهلضف امنا نكح سنن_وبع نب لس هوم زامغ

 ىندجعس_- انكر لت يثيح لوك م لباقم كس (ررشمل فاكر ماهر ودقلا نلعب قف اج وم لسأع قتلوا نط مكس

 ادرك او م لا ل
 نسل ب روطفاص فس لوبن كل لا كح لال ترس ص (ررشفالخي كانت مولعم ني ولك نأ اق فشل وج معا كرعخ حس رتخن أي

 هم ووو كح ع سرك كركيوجر طخ جرئ اوم مولمسس سا يعد عب عقم

 51 - انبد تبي د شم اخ لورك ناي. دخول راسم نا ليترك ثم ىلركيح ل لا ل رمى وكوت تك ليل لا ان جر اضن

 روا- نتساص اند دجتاسس بادآى ادجتاس كس معمار 0 لا
 لضخ اموعرلا قت عل ترضخ عئوص ا اقلطناف_ي قتاكذ_اونمروا ذرات للرب انهت ماو ا

 هذ نولي ثق ةنيفسلا ىف ابكر اذا ىدح -ائيكلاعتسا يس يشتد سا لعق ترتر اكون تحوم
 روااوج رات ىايلروا لوتروص لكن نا ناب قس ليس < درك سس ناءاس ريشا لذ سم مولخموع اروح يلا يلى

 فج ل نر لارا رازم سد اركر يخبر كن ايي وكر طخ ترض جس لي تيا كب سعكن ا ىلا دوا - ا ةسسكياك 1

 قورك ادبي ارد لاك هل تس كي دوال هذ الج متي ىلا اننا يسدد لك نو /ىاك حس لا اج ون كيج رك اج لش رون

 ناب ىلإ كل | روج لير رنة لاروا قلم آي ا ذج كيري قوم اكل + تل حك وماري ت 7 يو

 تس و < حس ىلإي كح ردتسلو لإ هك 5ع للا تدينوج لايك سوم لس الد جونو كوم ترط> ل رطخ حرطج

 ل مال فقل قت تبان موز نكرم لات لون رص راح, نق كيور كييف اسي تق ملكي داع

 ترو اي نوم ذاك اتم تت يصوروا نقل نجر لم نوت نس نس آي --< ايل تاس تلفغ م26 تسيسن

 ىرسمتر وااو كح طرشر وطب انركت نها رو يجرم ىرصو د نال اومب حس لوب وف لاوس ليبي لاعر هج« سايل كرت اقلطمدارم تس نب ينذ

 دح ك*“ تيصخم م زا لابي ن را رك انكم زوما نتا قد ع ثنحلا غلبي ملا: كل 1 كر هلل اوس عجم

 اهينج لج كع نايب لون ل ماطعرسفم هلتقسف هتف روس م ان اكس ذل ات فكري كل "عب بلطم ل ارم نثكس فياللا

 21111100 للا ذم نا زر ءارام دس داون دول للا لعي كن ب تلح ومب يك تلاقى وتنوع تن انس تا

 ىاح كوم أ تسفص كف ذك يكس ب ترو كرس - ا تلقا رفا قانا ديه ل

 سدا ليي حس تر## ل مالم ا» ارتب املك ا يمج_وبج نون اين كم شاص دب لب تجبر ش كن اه نم سفن ريغب« الق

 نكن رلا أ اوم اخ صاصت لس كس غلاب فرصدعب كس دعا ةدزغ اة لوقب انت ناوناق اك اصتق تحس لدن لابي

 اركن انيشوَل اذرام كسي سدي نابي دوااقتايكريج ارما ائيشوك ل اًدرارد نا يا فر ه6



 0م رشتيآ ماد افب ةروساهرسورإ  ة» مرابج طج, نا ااجر يضخ ررشو رج تنال

 رك دن وأد هدرم نسمع نام وأ ىلازح كن اتقن قل كوك رك ؤب حس روصتايعي مرت برك كه الق بس ايكن اي ح

 6 كيا فرض لابي لكك ركع ذب حس رعود ناصف البي كيس ابكي لطم سكت كس لا ف تا رواه سنام ةراع

 - تاكو فالح كل وعتببب سهذ قس واع فا

 ميو راع هخ تاه هد كن اي لاري كوسا زوو ثا كى زعير خسر اراوزس توج لع تك لج ادع. كنايآ

 رطخو ىوم ترحل ع خلا ئسوم لاقذا و تييأ كح ال ومدن كير شء ابكر واو ل

 حر طخ رطل وكس ني الس سوم لظفو لم وجو ل وم ترحل ج جس اه انا: ب كسك ايم عقاواكت اقلك

 1 رش لل لاو رن حلا لما وسفا رك لك وس داع لوكيل نس انب دانس اوكن ارو فس رك هدافقتسا
 سوربمل ا هقايك رس اعلا ررط ا قو تب اذ تس وبن لكس آس ف اا كس صتق ارواح لادا
 كش واكر كذب كياركل  ةساج ساي بابسا ىلاكج ل1 هاج نمي لايلاشوخ كن لادوا فس دهرج اق كت احادجتناك ويشكر ىك
 هس ناري يم" 7نووررتنو ىق ناو عاب 6 بازطاكس دو للا تقر عتق لاذ كا كسر قلاع هورواه

 ىأ ىلا تلاح و ووجومررش اب هلام رفد جس اب راجي الوأولبج سرسود ياك لءاعم ا لبي ئسوم لاقذا و- لك تمروص لوك نكن
 درامي كلاع تققيقح راديو تاب ىت قنا فرص نكي ايمو كس لونمو مروا ل ب د لامك لاينارم اكل كس وشك يدك

 ليث لوم لايئارب تققيقكلا ىلوج لع نايئاجا ىت قتل ع ىلركايد لالة رماظي دج فر كاوج لبى تو تقيقت كت امءاعم لابي 94
 هبت لرجال نارك قنا بركس قي دال مترك ووكر ياوطن فرص ل تكي راهب ين ىلو مب لايم اجا تقتل يلوج لين لايئارب ىب قا

 1 وشكر تقي نايكي نايمور ل ع لونموصروا لإ لاينارماكت نقو لا ل كس لوثكرس_ ل هديشي نكتاوب تل لع
 -ىتايك اح تقيقحك داو ف اك ا هدي بج تك رك ثم لصيف كا لايمورحب لايمورج كل وضضوسروا يل لاينارماك
 ور طخ حرط> ابراج ايك رعت اواكت اق الع لكتاب لكم السلا مبيع تمرض روا كوم تفتك كس تدحاضو كت قيتن” ا يانج
 نت لعب تءاقتاط كوك زب لوفود نا هتتس كك عبس د لوحي نا نظاوب روا زوصرو رارسسا كس لو زج ضخ يدق نامت يك هد صان كج
 تسال اك الوب همرعرج روأ اكس لترت دارا كن لا ناسخ سرك يعروا دارا كنج د لوم ان وم ترطح يرعب اك أ يلازوم

 لامك وفرك [ل ياسو ولاة اجاب كق كيلر تس للاهد هس كل مكر رجاوظك مس روب ليرد قلك ىلا هذا_.كاوب مولحم

 وم ترطح_ ىو رتبم لمت ت كل ويت نكتار رجا اك وتتم هس ماكنت ندرطعخ تسرح: قس ينل لتقل ققو نلاوب كيس
 كح بس تي ووروا < اج دنا هدرياكرجاطت لب ماكر حررط ارك اي درك ور ناب ف دفا ير طخ تدرطح نكي ع روك درج

 <س قي ىأا تدرك لل اي لدي ررط لكم اكذ اهراس ؟ومت لاص ايلاك ند ون سكن غنم اسكر طخ رع و) نت ماكنا

 < لوب لاذ اك قىرورضرواج ما شل, ز؟قراس كل حس هدي لال ان هدب مك

 اهب لثطروا ثوم تماما السلا يلع وم ترحب جرم يأ ع ل تير لبصتل دقو 521 :4 يرش ش

 ناز ةسورايك كوم اامجوإ نس ضل كلا ناكل وروا ضرب حس ثان ترش لبصكك كوك وإلخ جس را رف ليتك

 حس وو كف ومرت مزعلاولاو كوي ات حجج رك ل عل او بادجي: الذ با ؟ نإ عانى لانا جم اب 1



 م رست أ «از فب جروس اشرسورإ ١ ه6 مدارج ملج نام الج ميش جر رشو مت: م نانا

 ل هداك ف اتوةرجاط تس موك سره 18 باو نلاولك ملت: ايتن سوم نروكروا الاد سس اج هداي زعس نلا تدير شرارمسا لت امن للا
 مثلا اي ل م هو بأ هس وو رول افلا ل لات قتل ا ع جس درلل ايخ ماع راح ذم حس بس ير طرب دلو هودي 0

 فرط لاحت نتي ديكس كج لوب دوا تكا كج لا اوكي سآ يسلق لوم كرو لأ حس بسر سو
 ل هللا 1ك هك ركلاو كس ادي كك شا ل باج كلك م لكلا قل اهب هنس لام ىدركب يداجو يب لأ حس
 ران امرك حب اقيقحر ا تاقاط كر تسر” انج دج مولتم قت حسا لاح اكن لن لل حس تب هس دن بسب لوبا
 ماض ونيك هاذي هتس بول سا اقلطم لل ومنا يب لاي قا به رقوكمولع نلارج رك دلك رك نب حس كومو لن مولع لن

 جس ايلا مدرك لان رك نس مالم هدام ايل نيرحبلا عمجم. ..:؟سس دارس ايل نيرحبلا عمجم

 دارم اي ردود كس كيرلا كس 2 رول اناج مر ملدص افاك وود كل ا

 لاجر - ل ةولاع ضان كل واود تاارقروا فج در علك كابتج دار اقم د يد زنك تارطت شرا لن

 لكيلا كوم مكتب اوكسركب هداقتس اور حنا لس سر غسل ا ساب ايدالتب نان ني ادول اكن لا كن ل تس اورو ل قوم عررط>
 دارمر طم نيو كياوت هس نإ مخ عل وج ومو رث هورمل روب مل ناو فرت للا فيا ولي ولأ ليي الخ
 وكول ترن مدا صاح يس 3 تبادل فس مااسلا يلع كوم دا رقررقتش تم اعرب 2ك كس نا ىدون كل 2 وب
 هن ليووصت لزم فكبج اكل وع رار عرار , كيتو لا ل انكر لاذ وحجر مركريل انروااي دل ةر ورش 7

 لوطا ننس نسم يفإ لس لص رصقم كب نع لب اجرك كن رقروا لرب درك رفرأ أ ل 0

 ترن هت ىراج لنج اك“ تايح ب1” كس سب نانج كيا يضر ..........: لايئاشت لك تد هقروا تايح بأ
 لركن ؛روسروا ىلانب كرس لم دد كسلا رطب بيج وا واكل تسجل يورك ثيم ليز لجل اعي د خو كوس قوم

 انيكروا لموت م تنالاح نم ولتمد عبو نايم لدركض رتتس نا ف لومراريب كوم ترحل اراجروا لوم ترتد لإ« كل
 لوتس ىو اجركم رباشم اك ق راو زا بارو ب اع لو ركن كرا نام لوجب اكتساب بيرج ىيا- كك لوعب
 كسا لوم ليتاع تر لة اجب لوبذ سلاح بلعكس لايخ ىلا 2 كة اي قلب طم كس لوميا قوكتسإب

 لتس ل زق قع نبذ ناقناق هل بكر كل كرد ترسم نبع ل تاياورروا
 هترليضر ع جس احانرك ل يكس ورب ب نفت ا اوكا للم ماك فوجب تس لس دتلا يك ايكرنتم لاهي كح لا شت ماكاذب دو
 بلطم بج لوم لال وسن اكدت ليث لب رفسس رول وك وم تبرط> ابر نلايحد اكس ول وك كوم تر” اطول ابرد نيكو عو

 روا ناب لومي تاب كب لطم جي بلطم اك ناطييشلا الا هسيناسسنا ام وردا لوم لون انس هلك تو لاقت بد ثدجت
 اب ناين فرت اكن اطييش رم نارك لإ أ ركب ج + عبو ني تارك ناطيش اناحومم لوم ذرب رسقوم امك لس تشادداي

 اى حس نيرا كس رفاك ى لست ليوا د ككوانكروا لاب ىو 52 ل زرت لوك م تفر ب اكس يبا:

 مرئزاك ل لوم لورخ لدا... ابك سا بيج كتل ايد دك لرد قر ا جلا ةساج كش د: كح

 -امت رتبسيجب ان ررار قري روم ل ديت 0 2ك ردد لكن كك كرس لزج لايم و لاي كرمود هت بيج ان



 2065 هرساتما ١ تاه في ةروساهرعبو راب عع ”ءابج ريل نام اجر يس حررشو مج رش لاما

 توباك ا ناوتءراكن قمن ناو فالتخا لب تي ااوو ترد كرطنخ رح ............:؟ ىل واي كس كر طخ حرج
 . رق يت كح عراصم اخ كج تن اطعدثلا باج نر ايظفناو فرصتك لا لين تس ركل تمير لفت اهنا وجب يس فرط ىك
 لح تافرضن ل زب لس رطل لن ل ككل وكت دايمن دب س.طباض مام ىلا ديت ق لطم ب صيصتركتماو ىلا تدير ش
 اذب لع ىلا برق ليبختتخ س وم كنس طب ليسهل ارارسا مالسلا يلع كوم ترطن> مل ابكي د هنن لت حوكرتطنخ تر ط> سادات
 ريض ومد لك لولوي وكرارسا ن نام ىلا برق تح سدح ذب ل ناار ماسلا ترحب ل

 ا دالتب تاقال.رصقم ل_ كوم تررطتءاهتج ول دس اك 1 ار طخ رعت دعإ لس كيس كيطع_ يلو تاق الد لرطخخو كوم تررتعح

 6 وب كذب ل كيا حس اوم اطع تت مك اكيعوكر رعاك سيب تاي دع ل نلجأ كسب رارسسا بشاب : قومه ل نر ضخ
 هلع اسس مكس اذا مث ولى راس ابك رع رك كو سا لك ةر ل ىلإ حس لاي دددج ايدج كيادعإ كح للا« لي ل كي

 ايكسس كتان يغرك ىتانن يأ دو... اهك كل كس ذاهب كيب هت اس كس ايدو لاي ادمان ب قرد كالا تيت ايي
 قوم بشاج للبلاط تسساونرو ىلع لطر_ وب مولهم ىلا او كنب ردت اسكس نا ف يوم تير طر كوم ماتم تدب
 دل وم لأ جن اكن لا ار يمدل يلو نس كو زادما كوردي رزه كس مالسلا هيلع وص تر طخ خا ماسلا يلع طخ حرر طح لي جا اه
 خا تتس لام كس مولع نجوم تررط>روا نش روما. ب ن# كل فاو كس سا كاي ملك زج اكيدوكت احق اورفعخ تمرح لتدي
 ىلبا وم تررضح_ اوجد لس طيراضماعارج ا حس دجو كت يصور وا لراوكل ب تاي اج نلت لب اهق حس تاايلكو ني اوق شيرت
 ل 0 اى” لول ردا كعك انو: ادج ل اكو يس ديت قرخآ# كح سرك وك ب نارورضح رايتغا لس قم ضرفروا ترارولتم

 ف وم تررطح ركي_اناجوم لكشم انبر ىراج دوا لبا ملس ىيلخنر ع تروص اتا وا كول كور م ملت حس فرط
 ملكاوبب مولخم تل ايزل ه دعو يو نوكس رص و شيد قرون 1 لوط نا عم تتكرر ثري وع رروصد ارلعبلاب

 هسدنب بر قنا لوبقثيب اك كرم مد رونا اوك السلا يلع وم ايلاف تنفو تس له صورك جس اعانوم قءاياوق داص بلاط

 ملكاوج تميم فالخ قل حئارشروا قالخا ىىلاسنا ماع مللي تعئرش كن لا يضالع دج كس 7 نو تلت ىلا لوك
 هس فرط كم لخم__انويدت ناش نايا نكس ربت مزعلاولوا كيا انركى زرو فالغ كد دعو قطتي نروامت يثري ءاشنا سس لوجنا
 مكى داكذ دنمإي هبي روطالس ىدنب ثم فخ حررط>_جس ناش ناش كبل اط جس كيلانيل اماكن دش 2 كرورضروا بسائم

 «انبر بح لوركد عروش انهك سس فرط ىلا دو لبي كيس بج اهلك دك * لرب ذاب تسر ول اظن نت نرماظب تاب لوكا

 -<جس لات رورت كلوب وخز

 ناي ايلركراوستهفمركن اب فس لولاوان_ اوم لس انركرفس لاي رود هي رذ كة: يضرف همم علل : تاعقاو منا ناد كسرغس

 مالسملايلع ئوصركويك و نناصتقن ب لاملدي لس ناجحا نا ون ىو لاذ زاروركز و تنس لح لس قثنو_رطخ حر ح بج كل تود

 كرما ثقات يروا اكوماومركاج بير قدك هرانك : 33 وي شكى تجين لكلوك ايلا لوب روا قررت باتل
 ككبجرولاهقرورن ل متر كات يؤتي ركل اف ناصتفرد انذاك وكول لاعربج# قا دركراد بيع بلا حبوب د قرف قش

 كح سا لوم سيمولعم حولت وك باقي لابي دواس اتم قرورض ل انجب حس رض لانا كيتشنتو لوبن بلان ترولصن لو



 هلا“ نه رس عع 1/8 د فيا ةروس ا هجرس داب 2 مدابج رع نا ااجر سس يروم مكتمل

 تك كلي ارؤفروا كح رت ع ل الا دكار كح اكل سن اوبج قنو رخآ ابك سرعت ترطت- ل قوم حرح

 يقلانم روجتاس قلك سرك ضرك آركا قرب فلوج لوعب قاب سأل ايخ لكلاب كح لك يار رف لي زادت قرورفعم فس مالسلا يلع ئوم
 كب بيرتس لكل يه فرط كى داب لولود- لوم قل آت اب طاطا ار ورنن[ 3 ولصار دخل ”'رخ_ اجو لكشم
 غل مانايامت غل اراك لي« سوم رطل يروا الا رام عس نلاج رك فيول را تسرومتبإ وخر وار اهومج كيا حس له ناهخ د ليك

 زورلوروا كايت ىلا لاصرجس- نلت دوم لاك ةيك زروا مالغافلروا_<اهكغخلابان فس نب شتروبمس_ ىو لوقت لود

 لاهي كيور طرب ساءاتكساج يك ل وكي صان“ . غل ابن قلو خا رواة ومباني م السلا لص كوم ب د وارظنم
 رواركوو ذب حس لاا الجب امتنان اكرايل 8 آس لالا راب قدسي مصخلياروصقي الضب. ليست لوك اك اتق

 لاو رات فتح ركأ لام ناصتن م دقاو لس قش وم ىكربم ب راخ كف” ليلاس قم ترن ؟ل امكان
 اكلك ا العب روصتقيب#رمير وا اك موصتليا ى موو دوا حب رآرظن وما ؟ لك نات لاو لاهي رك انت لاما فرص اكن اصل

 ا و ا لا ير الا ور
 كلوب ماسلا يلع ىو ناو قتورخ آ ؟ل وكسر ك بير يتسس لوم ان قبب نتن لين لت تاهقادو الاحتيال اق لاك فس
 1 وم لبر ذع لوكات كي 3 لوم تاب ىلا رار هنن 1 كحد لس اج دوا كس بارت :

 ءاب 7ك طفت اسك ماالسلا يلع وص حرر طحر بش جروب شق اويل اك ل ين تيك بانك الب اح“ : تاباوجو تاب
 لما لإن ليوم يب ان حس ايند..اكدج لي انكتب كب اذكى ا وف لواسكك سس يب باوج ءاتو مدكور لن لوبان 3-0 ل
 و !ب ردت مولخم ون وكول قكعقاو ب حس فو 2 لوبانكن لا با رواء وم روكي قفا ذب لي لوباتك مرش نا 0

 حس هدايز ليئاتكل مم لب < ايآ بت ىقدجتاسس كس مالسلا يلع ندا ررشلا زر 1 نمل رووا

 لك توكل اج دج اتوب 22 لبق باقم كس راكلاء توبتروا لإن قاموا ليالى راع دوا* لإ تكاس تس لاك يداي
 ل لارا ىف زف توجو جرس ركل لكي # تس راهن ا اكتقاو ساروا ر فس لاا تن (-) ثع_ احانوم عرار ىكروا وف لابو ل لب اهتم

 تفروا تاهل ةررط رطل تس لايذ كس تدايغ كن وكلم فعل

 2ك فيرشت يبت رورو تداع بحل وب كل كلك لسا رسا قي رواج ايكش هر دهس 0 احومم التت كأول لع

 يوم ليك قوم ترضخ ل وكلك سس لايخ سا نايم اوبج مول اناع اكسس وك وكول ايوا اوم ليتر وهيل لا كس لوب
 قاهر يب ري تتم رتب ًاروا اد كوت تاج نس نوف فاو نا كح كك نرخ وداء ل و وعم

 لأ سس تدي رشم نط ملا يكد اوت وك ل وكول ضن سس دقاو لا كسر طخ تروا كوم تررط> (:-) و ايكوم ف وقوم
 مابي لب ماكي نوكرارسا( )رواج سس سي قلتناك م« ملاكا تاايضرم1) لي تشو كس نك مكن يبا "+
 تباعا هنا ر جالو لك علت نب رمش ناب مطير سوم شكل ظن كوت: زجرك سرج اقروا سات كاك تدير
 كوتور وأ[ لسا حرر سا( 0 (نكس+ لبن لاح لوكا اكو لأ كس س2 سا 01 ل ىلا تايم كج
 نوم لص اكد بعت رموو كس ناب مكر طعخ ترطيب باوج سوم لل... ...س قوم ترطتم السلا يلع رنتك اوم

 لنأرطنخ نرر د ج اوق لصاحوكم السلا يلع كومه تررططحوج حس رتك حس تدي ار ينس اكيب وم مولعم قا رواج مولخمهسس متت لا
 اوس ناب هس فيدرغتاك ئكومتررطح إب كسرطخ تير طخ ابرد قوم تبا تدلل كوم ترج قس لارا نس: تيك



 هربت 1615# فب ةروساهرسكمري "هع "راج رطج م نا الجر يشل جر شوج رينا

 راترومتناوي و مللى دك رت عاعر ك١ بوا لي كلوب دوا حل رك ايت ا ل مالكول كوم ترن” كيت سرلطنلا كرطخو يلب

 مالك ايكوم كودي وكن ( ف ) لم رك يو لوب ان قلمك كد يسر وا ل ركوب رك احب يكد بسس انه كس ناش لدبجرم غيساهدنتآ

 قوس كج ايل ب ثم دع لبر للسكس صق ىا جن انج - نجس اي انك يأ رتعا وراك اهب لا دق كك حررت اف الخ ماك لوك كرم
 . ىلا وهناك تحك تارت عقلا مولحمد ون ر تحكي دعس وم اخروا تس ركن لظارتعا رك ثمان: بموخ وف تس ركرصركا السل يلع
 جس روم دي انج قداكل لشدنب ل لوب

 اهلزنم مرو وارزدول رتب كلاسك. يدا اعرب تكن لي واهس
 لكسر شوماخر رجا فالخ تأ كل سارت مولع صن وف نوبج لاكي اكم السلا هيلع كوسم ترحب باد

 لو زار ل ل رطخ رط” حس كلو جيبك نب شم اخ كسكس يقي نادك ورسود-اهت ءاج انب بج كك نا وكت

 نلا_كهتن رورض اخ ديمو ثلا نيلي بت ةرابجا لال وو لوب هتح لطم اع ديغمربارب كس مولع وم تررطخج راه وايكك ابك
 ل ماكر م كس انسمم لاك كو ديك ىلا اننا فرص ل كس ىفلا ب رقت كا ليتم فلكم ي روط لصف لبشر قار رو
 ثيب رع- < داهلا للا اند لب اهو توج هداف ضان وج حس وج مولعم ليفت وتكريم لوب هديشو نقع نين

 نقلت وم سرح كلا كس جس د شومان كس يوم تتح كك كس تسر شرم اخ دج نس مو يلدا ل رست للا

 لع تروص كنج ل شؤم ان لس كوم تروج سان كوصر روارارسا ناد وخلل لنفس تاهتقاو روا كن ءاشنن اك اس لات

 جتا رس كس رض عرج ول د بج قوم ترحل تول سد لسع حس هايف ناي روخزا لس رت حرر طر وا ثس ددجتاس ةدايز

 ب داءرفن ايي دوخلا مالسلا يطرطخ تررط> قومي قوم ليم تس [ثح اسرارسا كس نلادوا تاعقاو هذإي زروا ان هدي زرخقوم اكغس د

 فاخر انامل ياو اكوتوكض نب( 4) كلوب تك تك ٌلارخ ولت قل ني درك وا خي دان لوكس تاقتالم ني
 هك عرشك كوم تبرظتح تاماهلا هو رس سدرك سري تااداهبلا ةئيس ار طخ تررط>كايمج نس ليما انرك م لما ةقوم عرش
 ىت لاكن لوك نبتت ىئ وخلا ماسلا يلعرتنخ سطس رب باو < لا رف يك # لوبقاري تقوس م وق كا كن فااظخ
 « لاكبر غخ حرر طخ كادوا لبنى رورض انركر يلقن هسرسودوكك يا جركل كول طمس مابلاروا تمير شى ا جرب لتوبك ي

 راع ركموج فالك عرش لاهو بس اي وم انكر كي ماها غيبسا ىلو كوم شنينكىك ا ل نوعيرش ليي ناك رح لوك
 - لاا اج انك ارينا لع تبر ش

 ريسز باو لرمي دل ل يك هام ل ريغ فالف
 فالظ ماك ب سب داب امر فاش وبك حل كوم ترج وف ىلار فريك ر طن تررطح بج رب كل. وب كس كوم تر تح ( )
 كس ناش بج ْذ ىلاقق قتله كل قب مالسلا يلع كوم تر طح انئ /ًاامتبا دعي كس فس و و رف صل دب باو ؟ لن رش
 9ليي؟ ايك فارغا لويكر جي دعب كس فس رك دعو نس مالسلا هيلع وم( ) اهو قف اوم كس ىفضرم كدقلا لاكن لا رورض فاي ماي

 هيلع قود رعو كس ب باو: كوجارب ىكروا آف انركايياراب رابررجير وا لثمن لاش نايا كس ربت كياوج لوم ىزرو فال كوع

 روا-اهتودت اف اكن اووف لب جسد اقرب ساروا فس كى دنب اب لكل ارو انت اوم ليكي وكن امثل باين ات يكد وخر وبل ل ماسلا

 هك ليكركس يرصم السلا يلع ئكوسكاهق م ولحم قبر سئ كبسج صواب .اهق سن اصف لوكا كرطنخ تررطت لب فس ركن دأب



 هلا "رااتعا « 16 »بش ةروم ا هرب هدا اءنفل [(داب ملء لم الجرس رس رعت لل لي سايل

 ونوم ن أناس اكس رود لع فس لومي كس لادا لس كم ذال يا يا تس ت تدك لو كلك وم د بجاد اع رشم اكو روا

 راب رايد تنس ااج انك ف الخ اكد دعو تس ' صفد يأ تجدوا - آمالك ناغءدعو لب ل مم انك ارش حرك اك اك ١

 كح فرط ن لاو كوب قرف ضحك دعو لما ببس لبر سئفرش لوك لح ساب قلتلك تنك ى رو فالخ لب
 ه3“ آى لل 0

 جس لو مولعمتسزاجا كلش وأ جرود لبس شالح كى اك شح خلا يسوم لاقذاو تميم ٠٠ :تلاب [فناطإ

 ريتا لبي فس اكباهسا هريغو وارد! زك اوم تباغتس خلا امهقوح ايسن تي آم فوجي نت بسجاو لوك لح ذب حس لا ليطرشب
 كل كو ف الخ انركرم الظوكت لاح سري راهي لوم مولهميسس خلا انرفس نم انيقل دقل تي آس لكل كو ف الغ انهي

 ءايكة فالف تيالداناج 1ث اكلك وج لوم واس وسو حس فرضتنر وا ثا ىل اطيل امج مولخ سس خلا هيناسنا اموت آس
 ص نورك لاش ناب اكس تسون كيش موت داهثاب كتوانك#ج فرع لاطيشان'ا تبلا_«س لب ىلانم قدس توب
 مالا رواو)او< حس دج ر ذه ماهل ي قتووو ب نمو مولعم نوم اطعاك ىل دل رت سس اهللع اندل نم هن مّلعو تعآ- <
 مكنات كيلر صق ىاركذ كتان نب تك تب نمل مروا تقيم ىلا ملكا دس اووى فود ايلا ايهما

 خلا كلعبتا لهدم آجلا كىلدل كت آب لاحرمج-اهءاطعوزعن ترحب جس لئاد سس علك, دل مج لأ
 نافتعي رسب ميلك لولوج ع تياع در دق كفل ردا اوتو بداهسس فراك لوم رح

 لوم تاغ ل ايود تس خلا اهتق رسخا لاقء ع نتاك 04# لوط ب سان هس ديرما غيرك اوم مولعشتسس خلا ىنتعبتا
 - م ل رشف الغ هو حقا ركوب اوم عرش فاظغدج ركأ رم كن 2 قعد دزرس كم اكد اتي سس باكا دك ليا

 - لو تسد ةس كت افرض وكيس ىلا مكب لو تك تمدخ بحاسروا ني وكما بطقوكن ثلا ىلا | ضب سود

 لوم مار يضأىا هواي شرما





 م ايو يرام

 نير قلاوذ

 تبن كن رح رقلاوذ

 مل رغم
 مل
 مل
 خيدتامد ندقاب

 نم رقلاو زوس

 نمادو اند |

 ترث رك

 م رم روس

 نااتساو كور رق زيكا تت تارماجت
 + كلل

 ىلابكى م زيشود كيا
 عدت تريمولا
 ,مااسلا يلع يومي رك

 رق لش كو لوسر
 ماسلا يلع لبا ورك
 ءابناتعامج
 دكا
 كسور ون يلح تسود كد

 كم اقراها

 ماع اكر زلم“

 الك اشسوسفإ

 باالف

 اشرس مايا
 روصتل لأب

 !طوروس

 م السلا يلع كوم صعق

 تار

 شور عمو ل

 تيل وبقم ىلا ايو
 رشي دنا كم السلا ريع وص تررطح

 باوجو لاوس

 هلل اقع لورا داو

 ءاجنا كم
 بلاوج اه و7 اع

 يل [قرغ ل نوع
 تاياعلا

 بااطم اكد و

 كرما
 كاف
 ىو [ممم سلايل ىوم

 رقم اكاروا ارم لانتساد

 نداكتم يف
 يلعن نب نآرق
 زخم السلا هيل مد

 كرمك اماع

 ُشأس 1 قدايد

 بلاطع اك ويم شن



 وتس بأوراب

 اَدهِلَو انه رْذُعْلا مدَعِل هلْبَئاَم ىلغ ل َداَز همم ةاَرْبَص َىِعَم عْيطتست ْنَأ كن َكْل لكَ ملا لاق

 نم تغلب دق كنب ينكر ال ئباَصق الف رمل هذخ دعب ىأ اَهَدْعَبءْئَش ْنَع َكلعْلأَس نإ لاَ

 يرق لفأ انآ 15إ ىتح اَقلطناف للف انج في مارذع و يسم نيوشتام ىذل

 اًراذج اَهُيف اَدَجَوَف اَمُهُرْفَيَضُي نأ اْوَبَاَف ُةفاَيِض َماَعَطلا ُمُهْنِماَبَلَط اًهَلْهَأ اَمَعطَتسا ن ى ةيكاطنإ ىه

 ْوَل ىسْوُمهَل َلاَق هِيَ رِصَحلا ُهَماَقاَ هناَلْيمِل طْْسُي نأ ُبْرُعَي ئأ ٌُضَقني نأ ُديِري عاَرِذَُلاَم ههاَقرإ
 ري ص سم

 ل ىلا ل ل يا ول ُتَّدِحَنال ٍةأرِق ُىِفَو 20

 يق

 ةرْيرُكَن اَهُعْوْس ِدّدعَتُم ِرَْغ ىلإ َنيَب ةَفاَضإ هيف َْكلدَيَبَو ُىنْيَب قاَرِف ٌتْقَو ىأ ٌقاَرِف اًذه ٌرِضَحلا ُهَل َلاَق

 ةنيِفَّسلا اّمأ هلم ةاّرْبَص هْيَلَع عطتست ملام ٍلْيوأعب كل ْىِقَرِف َلِبَق كهَبتاَس واَولاِب فظَعلاب
 اهَبيِعا نأ ٌتْدَراَف بنل اَبَلَط اَهَل ُةَرِحاَوُم ِةئّيِفَسلاِب رْحْبْلا ىف َنْولَمْعَي َةَرْسَع َنْيِكلسَمِل ُتناكف سو 1 ع2 شا مم ا عد مح ناضل. در ول هوم 000 . 224 عاود ف وف رب دعوا : هو وتو رع

 بص ٍواَبْصَغ ِةَحِلاَص ٍةَنّيِفَس لك دْخاّي فاك َتلِلَم نألا ْمُهَماَمَآ ْوَااًوُعَجَر اَذِإ مُه َءآَرَو ّناكَو
 رود رو و” دو 0 أ < اكف بخل 2 ل هر ل 59 ا 2 4 أ
 اًيفط اَمُهَِجْرُي نأ انيِشَحَف ٍنْيِمِمْؤُمُه وبأن ماهل ضار رخال رت و كاردعتلا ىلع

 َِباَعبَتي هَل اَمِهِتَبَحُمِل ىأ كلذ اًمُهْفَهْرآَل شاع ْوْلَو اًرِفاك عبط ِمِلْسُم ِثْيِدَح ُيِفاَمُك ُهَنِإَف م09 اًرفكو
 رت م نا ا ا ل 5200 ا م ما واسس و سكاكا ب

 هم َبرَقاَو ىَقُنَو احاَلَض ىأ ةوكز ُهَنَم اًرْيخ اَمُهِبَو ٍبيفختلاو ٍديِدَشَتلاِب اَمُهَلَدَبي ْناآنْذَراَف كلذ
 ابل تَحيوْرَت ٌةيَراَج ىلاَت هللا اَمُهَل دِباَف ِهْيدِلاَوِب ربا ّىِعَو ةَمْحَر اَهِهَضَو ٍءاَحْلا نوكسي +: مواَمُحَو

 ُهَتْحَت َناَكَو ِةَنْيِدَمْلا ىف نْيمْيَتَي نْيَملغِل َناكَف ٌراَدَجْلا اّمَأَو هم هب ىلاَعَت هللا ىَدَهَف اين ٌتَدَلَوُف



 !!١انع درس سي 1 ب! فرالا ةروس ؟"ر ودا + مدارج رلج» نيل جر يبظتحررشولج زن نيل الك

 اَمِهِلاَمَو اًمهِسفنَأ ىف هحاَلَصي اظفخن ًاوُيِلاَص اَمُهَوُبَ ٌناكَواَمُهْل ٍةَّضِفَو بمد ْنِم َتْوُفدَم َلاَم ٌرثك

 قلَبَ ْنَمةَمحَر امرك احجِرَْسْسَيَو امس دل را نفسا فلق نإ كبر ةازآن
 أ ىِرْمَأ ْنَع راقجلا قو مالثل لكس قر نريد ى ةعلعف امو 1 ةلياخ ل لوف.

 عطش لاَ 6وَوْبص يلع عطش ملام لِي ان َتللذ ىلا لل ماهل ٍرشأب لَ رام

 كيدمان راف ىف راما حو نيا نب عم هب امو اذه ىِفَق قاطأ ىَنْعَمِب عاطَتُسإَو

 مُكيلَع سف اولتأس ْلُق اين نكي لَو تنكس مشا هييتْرَْلا ىذ نع ُهوهَيلا يآ كِدوْلَتْسَيَو
 ف يلك يم ةاَيِاَو افريل لبوشتب ضال ىف هانم اني و ارك هلاخ نهب

 علب اذإ ىتع برئتلوشت قرط كاس مدا ئيس عاف دازم ىلإ لص اًقيرط (* لمَ هي اخ

 وسال ُنْيِطلا َيِحَر ٍةاَمِج َتاَذ ٍةَمِمَح ٍنْيَع يف ُبْرغت اَهَدَجّو اَهْورُع ٌعِضْوَم ِسْمشلا َبِرْعَم
 نلف َنراكلامْوَق نيَعلا يآ اههددع 1و ادا نم مط هلو نيل يار ىف نيملا ىف اَبوْرُعَ
 ْنَم مآ َلاق رسإلاب + اَنْسححْمِِيِف دعت ْنأ ةّمإَو لقلب مْوَقْلا ٌبذَعَت ْنآ 1م ِماَهْلإب ٍنْيِئْرَقْلا ادي

 0 ةبِذَعيف ِهْبَر ىلإ ُدَرُي من ةلئقت ُهُبْذَعَن فْوَسَف ٍدْرَيلاب َمْلَظ
 ٠ ُفاَصالَو هل ١ ىأ ؟ينْسْحْلاَ 2 رج الف كلام وعر نما تاور و ةادْيِدساَهْمَضَو

 نمد لوف ةَبْسِيلا ٍةَهجِل ىَآِرْيِسْفتلا ىَلَع ُهَبَصَ ُْمَرَفْلا لاك ِهيوَْتَو ءاَرَج ٍبَصَنِب و َءاَرِق ىِفَو نابل
 رت البار نع قمم َوْخَت مائي عب مث هلع ْلَهْسماَمب رأت ىآ 4009 اًرْسُ اَنِرم

 ٍسْمّشسلا ىأ اَهنود نم مهل لَعجَْمَل حرا مه مْوَق ىلع ُعْلْطَت اَهَدَجَو اهم َعِضْوَم ٍسْمَّشلا
 مشل ع دم اهني نوت بورت مهوب ليتل ْمُهَصَأ آل فس الو نإ نب( .ااًرتس

 نم نْينرَقْلا ىذ دنع ىأ هيَ اَمِب انَطحَأ دقو اَُكاَمُح مآل ىت كِلذك اًهِعاَفَترإ َدْنِع ٌنْوُرُهظَيَو

 رتل حف يلا يَ اذ ىف ( مس ب لانذج © ارب امور تال
 مرا ار م الا”

 اَمِهِنَوُذ نم َدَجَو تيس امك امهم ٍردنكْسآلَدَس كرثل دالب عقم اليخ اَمُهَدعََو انه اَهَضَو
 ريميل

 ابل عصير يف طب ب لإ نوم قَال ىأ ه0 الو رهف نوفاك آل اهو اَمُهَماَمأ ىأ

 ملف يليق نايمَحعأ ناَمْسإ اًهرَتَو ةَرُمَهْلاب جّوْجاَمَو جْوْجاَيَّنإ ٍنْيِئْرَقْل اًذاياوْلاَق ٍفاَقل ٍرْسْكَو
 نبا 1 ارجو ها 2 يو قو مروا د ولالا عوعلا و رو 0 000 .ثولإو م مد8 عم لج م خر
 نم الغج اًجرخ كلل لعجن لّهف انْيَلِإ مهجور دنع يغَبلاَو بهنلاب ضرالا ىف َنْوُدِسفَم افِرَصنَ



 ٠١ هعهرستيأ 418 فيلكا ةروسء'"رسنو را 4م رابج ريع نال لج ييضت حرش راتب تنال اهك

 لاق اَنيلإ دوُلِصَي الف رجا همه اًَدَس ْمُهَْيَبَو انيَب لعججت نأ ىلع اجرح ارق يِفَو لام
 َنْوُلَعْحَت ىِذّلا مك رح نِم ٌريخ هِرْيَغَو ِلاَمْلا َنِم ىَبَر هيف ماغدإ ريغ نِم نينونلاب و ءارق ىِفو ىِنْحَماَم 00 ٌآ 2. 5 : كاع لول اولا لاو م ل م ول 2-2 2

 ْمُهنْيَبَو منيب ديب لعجأ ْمُكِْم هبط اَمَل وب ىَْونيِعاَف يدل دقن حل يعور لا او
 ممر »ارد

 0 ِرْذَق ىلَع ةَعطَق ٍدْيِدَحْلاَرَبُر نوتا انيِصَح اًرجاَح ؛ءمِامْدَر

 دْوحسول ل ٍنيدصلا نيب اس اذى 0 تيتا

 دلل ديو عوق كاش لاخلا خ6( ارق هلع را تبذل لاق رش راك را ةبيحلا يأ

 اًراَصَف هرب نيب َلَحَدَف ىلخملا ٍدْيِدَحْلا ىَلَع ُباَذُمْلا ٌساَحنلا ٌعَرْفأَف نناثلا لامع ٍلَوآْلا نم َفِذَحَر
 هتَسالَمَو هِعاَفِترإل هَرُهَظ اًوُلُعَي ةٌوُرَهظُي نأ ٌيْوُجاْمَو ٌحْوَحاَي ىآ اًوُعاَطْسااَمَف اًدِجاَو اعيش

 هلع ٌراَدقإلا ىَُدَّسلا ىأ اًذهه نْيِْرَْلاوذ لاق ِهكْمَسَو ِهيَبالَصِلاَفْرََخ «, وابن هَل اًوُعاَطَتْسااَمَو

 ُهَلَعَجب ْتْحَبْلا ا عا م

 انكَرَتَو ىلاعَت َلاَق ناك ««مالَفَح َمِِرْيَغَو ْهِحْوْرُحب ْىَبَر ُدُعَو َناَكَو اًطوُسْبم اكْوْكْدَم عك
 نّرَقلا يأ ٍرْوُصلا ىف َخِفنَو مهترثكي هب طِبَمْخَي ضْعَب ف ٌجوُمي مهجور مي ٍَِمْوَي مُهَضْعَب
 ٍذئَمْوَي منهج ان َضَرَعُو «؟ غم يل وَ ٍدجاَوناكت ف ياخ ىآ مُهشَمَجَف تب

 نارَقْلا يأ ئركِذ ُنَع ٍءاَطِغ ْيِف َنيِرِفاكْلا ْنِم ْلَدَ منيع ثاك َنْلا واضع َنْيِرفكْنِل

 2 ٌوتياَم ئبنلا َنِم اوعي ريفا ىأ هو اَُمَس َنْوعْيِطعْسيال اوناككَو هي دوال مَع مه

 '  ىسْبِعَو نيكلالم ْىأ ُىِداَبِع اَوُدِجَتَي نأ آْوُرَفك َنْيِذْلا بسيف هب نونو الف هَلاَضْعُي ْمِهْيَلَع
 نأ اوثَطأ ىنغَملا ٌفْوُدُحَم بِسَحل بدل ُلوعْفمْلَو اَودحّنيِل نان وعم ابار ءايِْوأ نو نمار
 ُمِهِريغَو ِءاَلْؤه َنْيِرِفَكلِ َمُنهَج اَنْذَمْعَ آن ذك هيلع ميا ال ٌىِنِبِضَعَياَل روك ْذَمْلا ٌداَحَيِإلا

 يمن 8-١ الاَمْعَأ َنيِرَسْحأَلاِب مكن لَه ل اق ٍفِبّضِل َدعُملا لولاك ُمُهَلةَدِعُم يم ىأ ؟4:.هاَلؤن

 دونلطي َنْوُبَسْحَي ْمُهَو ُْهلْمَع َلكَب اًينّدلا ٍةويَحْلا ىف ُمُهْيْعَس لص يذل لقب مهو ريمان َوباَط

 هديح وت ليالي ْمِهَيَر ٍتياب اًورفُك نيدْلا كلذلوأ هيل دوئاحب الغ «.- اكن َنْونسحُي مه

 الف ثلطَب ُمُهُلاَمْعَأ ٌتَطِبَحََف باقِعلاو ِباَوقلاَو باسل و ِتْعَبْلاِبَو ىتأ هْئاَقلَو ِرْيَغَو ناّرقلا نم



 ١٠١ م درست 4: فن فيلكا ةروس ٠8 رستم راي م مرابج رطع» نال ااجر يفتح رشو مج تنيك

 طخ قرود قرا مالا ىآ كلذ اردف مه ل حنال ىآ «.هاَْو ةَميقْاْمَْي مهل ُمِِقن

 اوْزْهَم ىأ 4.:اَوُزَه َىِلَسِرَو ىنيا آَوُدَخَناَو اًوُرَفك اَمب مْسهَج ْمُهْواَرَج + ُءاذتباَو ِهِرْغَو مهِلاَمعا
 نجلا طسشَو ره ٍسْوَدرِفْلا ثنَج هللا ملع ىف ْمُهَل تناك ٍتْحِْلّصضلا اوُلِمَعَو اًونَما َنْيَِّلا نامه

 ىلا دم 0 ا

 لدن (.مزفال وج اَهْنَع نربط َنْوْعبيال انهيِف َنْيِدِلخ اَلِرَْم .ؤالزن ناَييِ يلا ةَفاَضإلاَو اًهاَلْعَاَو

 هيك ىلع ِةَلَذلا ىَبَر ٍتْمِلكْل هب ُبْنكَياَمَوُم اًداَدِم هام ىأ ْرِْبْلا ناك ْوَل ْلُق اَهرْيَغ ىلا
 انئج ْولَو ىَبَر تملك غفت ِءاَِلاَو ءاتلاب َدَفْنَت ْنأ َلْبَق اهيَباَتِك ىف ُرْخِبْلا دفن هب ٌبَتكَت نب هبئاَحَعَو

 ٌيِمذا ْرَصَب انآ آمنإ لق ريما ىَلَع ُهبَصَْو َىِه ٌحرََت ملَوَدَل هي هاير 4و ادهم رحَبلا يأ هلشمب
 يل ىخؤي ىنعَملاو اهييرَدصم ىلع ٌةيقاَبَمب ةفوُفكَملا ن / | ةجاؤةلإْمُكهل آَمنأ َّىَلِإ ىَحْوُي ْمُكْلتَم

 كِرْشُي اَلَو اًحِلاَص الَمََع ُلمْعَيلف ها َرَجْلاَو تبا ِهَبَو َءاَِل لِماَي اَوُجْرَي ناك ْنَمَف هل خلا ةيئادخو

 «.زاذحأ ىئاري د ناب اَهيف ىأ هبر ةدابعب َّق
00 3 3 

 لاذاضااك كلل ظنا )كس سرك يرصد هتاسهس ريع كات ابك ير سف ل يكل ابك مالسلا يعرف م١ :رير

 هرعواك ل ركش لاوسوي زعوو لتس ضار د لقوم لوكاكتدزعمو زنك كس مالسلري اع ىوم حررت تاكا يكتسب

 نيس اواوجب الد ورك ل اوس قلتم زج ىس ب ل اركاب رف( ل مالسملا _رلع يوم ترتد تا ب

 تعا رود لع نول 86201 لا بتاج قريبي ل 2 كب ةيكر د هت

 نر يت رو كرا ( لج لاق كس دي دشن اطعرومتر واع تاءارق ىف انو كس دي. .كتريخب كيا لا
 لك ولو ناا ل# نوكول نا ن_ايكي لاطس اك اكس ىلاريصرولب اس وكول نا 7 اه يك ان ناكل كس )اور كم لولا

 ساسي( قلوس لاجتا ل )قل او فس ركوب راوي ديا | لن لال كسا فس لوو ناار داي دركر اكل ا تس قرا دن امبس
 تحل لس تدرج! ماك اول خس اد بل ركل ابك( فس ماطسملا ريع كوم ) قدرك رطتك( حس دجتاب ةييسا خس مالسلا هيلع رع )وكراوإ د
 السلا ياعرعتس_ ىك تذدخستال تمارا ل تذخسل_قكلث للم ى كتوم اموت دورت دامت فس لومار )

 كلو زج ىلا( نس لارج ) ني با 3 ادب ناد < اهو اهبرام تقوي بارك هك تس مالي ومس

 ركزو لوصح )ل ليي دوك 0 ( تدار كن ) ىقاكل وع رظدنج قسم ولحس ور سئ بم ان قبب لست لوم حالتي تيقن
 وقس وج (رفاك ) اشد اب كيا كح 1ك لارا لودانب راد بيوك اكس لايك دادا لج هك تس اله( ب تاتا كس كح

 ناك لايك ردا( بس ا”انج كتل كس ما كيت دوا ب ايل ةسمددصال ًابمغ)- امتن انني لس قد ز( وم و ميا )

 كنا كافي شمس )د للان قري لوفوو نا نا اكرفأر وا كرم ىف ادب ليتك ليم اومرشل را لبست س_ ا ناو * نإ ريلاو سس ا

 لكك نما تأ نر راو نكن ايو لاا ؤ رشا اكرفكى كي نبي دلاو يس انتب دون هو رك دوا مت ايك ايكا ديب فاك وكس اجو مولتم حس ثيي دع

 ناو باو دون اد الول ىلا يلاخندقلا لن لدب كس لاك اراب ذس مان نأ( تاج وم !اتج لن نك ياس كس لا تس جب ل تب
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 ومراحل حس للا لب سكت يحج وا( ع تءارق عررط ل وفود شتر فير وادي شت ل امهلدبي ل كد اكييد لك )حل

 هل لاعتدشلا وأد ل لس ف رك كوس نستجتا سسكس ني دللاو يفت لس لبس ايكا ع ذي حررط لاوود ليد وا مزج وك اح كس امسحر)
 لاعتا دفن رؤس نلا_ لوم ع قو اذوا كى تروا لو: تس جن كيا ىداش كلج لاء رفاطع كل كلا كياوكن إي دلاو كس لا
 وم )اهدانرناكن اين كح لت كل ب موو كسرهشدو كس ياكر دل صقر ا( لا رفا بسيف تيم ارب وكت سما كيا دول نس
 بأ 73( 3 تياط لا تا لاي ناطر ن تعب لل لتر كي نب لاو كس ناارو! ات نذ هرييغو ىدتاي

 ككادغ كح ب آي سل لاكتوك نان يسدد!( لب اج ادع كمبو لح ) سناب ترك ىفبا لاوفوو هدرك باج فساده
 لل ركاب ارد ل قش قومك ذاك ج )رن لايك وا( ع دارا لماع تيب 'ل لوم ةمخر )جس لام
 2 تا آرب ل كل و زيتب لا تاقيقناع_ يس( ادق اهلادقلا بم اينشوب بسر دللي ) حس داي ةييس ا( اني درك عد اوي د رول انك
 ثم لإ ىت كيا تقم سي درل عتاوكت فل لاو د فس لوول ايدك ايك ا يكل اهقس ا حررط وفود عاطستس ارا عاطسا)

 اكوا وايل اعنتسا اندراف ياي ايكايكراتخا تد راف ايلي اج لم زارنا فاتت د رافريعررط اكس تلو تفاط

 ماناكن ج3 لن هسداب كس نر قلاوذ( دوبي ) لإن ةسس كل اوس ب آس( < ىل ديتيكب ولسا ضير -ايلركذ تكبر داراف

 قد تموت نبع ز لجأ ذمتك رتروطل لاوحا لس كاس مسكني لع قاس دسك( ل لبى هوروا ب رركتا

 ٠ لصاحوكرصتقم ةعيسا لأ قى )هت ايد ناءاساكح ررطرم لب هس مروا( ركع لايئاس لكشف رع فر د

 ذوب بورفك خدوس»و بج 1ك اهي( بناج كب رغم )عذب لكي ي تما كيا درب (قتقكب ترورض < ن1
 لي تلاع للا بورتال خرروسروا لبن شنت لس كيا نتن )-ايك وكي وم بسد لش هشجت هايس كياوك دوس قف ب هلجاك
 اب ةرظن حرر ساكن نر قلاو ذاك ب بظس كل سا هسه ركل يااذب كاتس ايدودوجوم راع جروس كويرات سس رفق

 ودازم لبا ولوج اي مك( رجل رذ كس ماها ) سس ني ”رقاوذابكذ_ م( ىقفاكج )1م قلي ( للاي كس لش ) للاب كس لت اياب دوا
 ركل شك ركرظ ضو اه اجا ابك فس نر قلاوذ( رك انب ىرييق ) وركر ايتن رن لي هس داب كح ناك ياي( ولا رام حس ناجدوا)

 ازم تنك يأ هدف لاب كح اد يس اك لب اج ةس.انولوورجب( كس سرك ل اس سا منت )ليدز م بيرق ( 4
 فولو لاصرببروا( - لو لس تن كس ليس اياه ذب عررط لاوفوو ية روا مزج ولك ١ كف ركل اذ لب كأ 1 )كد
 ىك ئنسح تفاضا لك ءازسج ل ترروص لا تن تم )لوب رتب كل كس ناك يكل عت اروا كس لأ 1ك ناهيادت

 كل كس ريض ب نوما زج لب لايخ كس ءارفروا_ هس ني نت خم بوصنم عا زسج فل لع تءارق ىرسود كيا-س.ينايب تفاضا فرط

 هك لا قم أ "اج صاح ناب حس للا لب لاقرب ةيبسا موا ( كس ءاج تيك قل كوم ب بططم اكلت سجس
 م لج كوم عرولظلس جردوسدوركك ت لابي( باج لك رشم )هس ذب تساددوا كيأ درب ( كح لب كريت رن ل مام اوت

 درو السر نك نرد لوك آت يدوس منك هح نت ( لون قو )يب ملا تاب وم عرولظو ورك انكي وردا كي

 بص ذو ل غلكأ ل جرروسمو لبي نان ل كرس كك كس ناادببلا د : ضرك يوري وكل ع ناش ز رس كنا لكريم ريخو تجج

 ودا( ايكن انف مت حرر جس يزادنا ىادقاد )< حررطو ا( لب ةس ؟لكدحإ كس سوم يوا < تردوسرا لإن ةساج
 ملع حر رط ما حج اكس لاهي وج هر ورلد وا بابسسا لاي كس نر قلاوذ نم ) جرم حررط قروي هت كن ئاامت لاي كح نادت
 رطل وفود لش وازب ز ل سن يدس كتي نايمر»ل- لو راهب هدو بج كك كلاب أي ب تءارروا ياه درت( <
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 ١ع مرضعما 4.189 فيلل !5 روسء "رعود إي ىف مدابج ريل, نمل اجريت مو ما

 راهي حس ىلا ا فلاك أدسوت ىلع تين آل وود لبي تمي [ىلاو لس 1س 1س قتلوا لي تع أى ا أل اهل تح ثء! قل

 ا ا لو راي لولد كاد ,رثكسرسروا- تس ب دقطنم ىرث 1كس نتن نب كل كنار

 ا تءارقاليا ل نوهقفي_تس لكش تربم رك )تل فت ليتات تاب لولوج ايي دم قي افرط ل "14 نواب لوفث نا( ل

 كس ءرمجر يخبر وا ورحت لاح حراج اء دوا روت [ي) حرج اء دوا روج اي! نجر فلا وذ سا ادكاهكذس لونا( < قيم قنا
 وقل سوم لاو لابتي تس دامت هو بسب ) لت ساهم داسف تبي ع ني ذرس لت( لس نوليود لي مان 1207

 ناارواه دامت ب آلات( < اجا رسخ ل تءارثل يا اج رسخ) ل رك درو لاب كح كح ب 1متايناق( لبن لحلول
 ىنكم )وكب حس.( هرايتغ ادي دج ل ابك نار قلاوذ( كس لات فليتف لترك موري )- ني درك طك ث واكد لوف ايعرد تس لوك

 ىورتو لاء هداه كح لا ) جس هب تبدو لا ريش لام اد سر ( سرق كس مادا كس ناوفود تا ريا ل

 هيلاطم اكلنا تس ملي بحب )وكس تكاتك 2 لا ( كن وورأ رتكشس اكر كل دات ع و ل هس لائشتسدورض

 <« ةاربارب لح لال انج) نال لي دداح لس وا كاب تس رم ماكل هداني راهل و طم وبتمب وت ناايعر دس نلاروا هس داب ال( نورك

 راو د لس نر لاوذ تس ل ”و :ت]داركال ل رداج كس ونس لولو نا بج كحاب كل تا * بق الك 2

 ايدل ارب وك وابي كد ناجي لوو بج لكك لابي ( ايل م اظن ١ اكل بوكر وا ىذلك ايمو لود اي 1

 اللص كج يتماسك كلف تما رقاق: كيمو فروا صالات تءار فلكل اش نيفدص)

 4 ( ايم ان“ 2 اروا لاصو ٠ دركي ل رؤس داو دول صقر نايمرد لس لوثابي لولود بج نك 2 مروا 526

 قى نس )ل ” 7( وكس ول )وك اي دانب كف تل ابيب (اهنوتوك# 1س وكلي متل ناو ) نوقع باول لايك نإ قتلا وذ

 ينوستا_جس بوح يءانب كوم لوعفم . ًارطسق) لود لا ذهب للا لبثدك ات. الاياجاوم الأب ساي سري ك بكري ( رس لع
 انب لوعشم اك غ رفاوأا رطق لابي“ ' ع اتاجابكن ااهف عر زانت ل موك عر الطصاوأىكا”* '. لث تن ام اناني لوخفمابا سا ل ناولود غرفا

 حس لا د ىلا ذيب سول مرمر اوك اج وم لتكت نسا فس وبشار حايك تاء فو ذل و طق دعب لس ىنوتا دوا اكيد
 ىكىا) ب سالي ايا نادال لالا لمار و را ل اور ل عع نا نضر عملا

 ادع لاني روا تب الص كسا ) لي ورك خرا روس لش ساووكا [ رد ناو تر 2 < نارا( حس م لكشسم نك را ىدنم

 : 116 خيدجامردج اي بها لتويك )لق تضر ليا كراك دوب رم ( اني درك طك ك ني وكراوي د ما قم )سل( فلس نين قلاوذ)
 روا) امس درك با رب كس نال زل اس تان ( اك ؟تتقو اكو انفك لسا نتن [ورعواك برهم تو لضرلإ ( ادن نإ ملم

 لوب رادومتيب نلو هن 04 دك تلاع ب كنا متذدد لادداس نقي دحرباك بسد بيدا( حلي [ ىلكأ يب تنذو ا

 ولكم ان مّ ثلث حمالابسس مروا كة اج اكزوي روصرج ( حبو لدار تاز غلى )كس لي احد مللي تان "وح

 2 نيرفاكلا ري نر لن تكل درك يس اسكس لورفاكمتال عر ذود ذو لادوا( للجيب ىلع ندد تماقو

 ( تلح امها ليوم اف عس نا آرقيب - له تس دنا كولي سن آر قمت لان قل ) حس داي ريم مق ادا ذي دس( جس دوم ناو لد

 عموما ن سايكاكة سال ناميارجب وق تس رك يي راوكق حك نطموك لاب لكء ايبنا حس هجج قكدانعو ضخ )١_ كت تلح *نكووروأ

 رواول كدر وتشرف # ريم ل ) كس ل ورا رق اسر ايي اوك ودب # ره ركز وتو لكس لايخاك ل ورفاكن لا ترج ايل( حس

 اماني ادخو ورود رك وجو كيس كس هن لاي اك وكل نا ايلا ليث يب وثم حس فو ذك ىلا لوف داك ذيختي . ءايلوا( وكيع
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 يركا ؟ كورك التم للي با ذعر رشوكن ا لكس لايخ كيب دوا ات صغرب تل موعزي سا كن اه قربك دوا ع
 4 لوئارب# ل ايند عررط لمن )جس اهكر دل رايت كس كس لارج كل ورفاكوأ نر ذود نس تك سس - جس لايخ طخ انتل تس لايذ
 كوم اوك قمت ايلا بكيس (ج كك رايتكس تان نامبروطب منيب كس كس لورفاكتلا- ليث سوم نان نام
 رو ا- جس تري الامسعا بايب فسد« ذيج م يوصتم الاسمسعا )لج لج راش ع لكلاب عس ظظايل كس لامعاوج لبث ان

 ( حس روم عرورشر يضلل أ ؟نإ ناو او نلاصقنر < تقلاطم عئترابقغاب ل زيداني ررط لابس توك نيرسخا
 هت 1 كوكس نك لك وردا ( لحوم علاش لاا كس نا) لين ددلوم ثداكر ل دقن كايد لششبكى ونجل كولد ويي
 لكبر ظيادج- ليث كول قادس( اكل ددب رتب لوك اكل اغا كس ناك يب جسد لن لايخ لا وو نقل )- لين يس دل اكلنا
 م رك شيب لح لا_ تع كع لاول تييتادعو كا دغر حس رو ع دعو نإ آر )- لو بد ةسكر اكن كل وغاشن

 سد اسس ناوس( ليث تك يي ارو با روا باتل باح, تمم ايق لش ) ل تس كراك اك تاتا لك دخ حررط كا(

 وب لاه دامب كد لولاك احا كس نا) كح بيرل ماق زو ىلا ذاكن لا د كس تمايق متر وا كوم تراكا ماك
 كقوس -اهقايازا لقا ناكل ورب هس ر مروا لوين قريصروا هت ايكرفك س لوبا رك رجول نر ذود قتنعتس توا زم كنار
 حس بس اك نت ايمو كلم ودرف) لاو ناب هس سددرف كس كس يلامبلا كنا كح لوم كس ماكك يئروا عال نااميا أولو

 لاتشور ( ىلإ كا )ردن ا ل 2 د ا اناجروا ليككعس لابد هوشه لاب راشيمب هو ل نا( جرد ّلع)

 متضرر نمح ل( لينين تدق تان يس ىاروا تاجا لاقتارخ نم ) 2 ل تلك نش ابل راكددورب ترث ةساجوم

 قس اس دفنت ر وار اسكس اب دهني تعا رثود لع دفني)_كجي تؤ وم ل اب كر اكذ دوري رص« اجا

 ىلاهتارخ كس قتايسر ولعل ردم روا ليا دي زم متر 102 الك دك ارشد ققايبا متدج دكا ا( [ومارول -انوم ردا

 ءانبر ب بصتإ ا دادسم- كل وم لنج” ب كيلاقادط نايم[ ايوع ووو ال 2 تلك ترض تاي
 لكن اذ دوست كيادوبتم راه كيس 1قدهي ل قف لاي ريم لوم رثب اريج قت مت ول لينال كت ديس 1( ساري
 لوط هني رع ا نعود( 2 ل[ قلو لعوب كيا ادع وكر ومرات | دشل ع رحل ل ايككر

 كك تاب كب ذي ا.د تلك الج اب اة( جاتك نا زج دادي ذر )ج اتكرو زر

 ني راد

 ارواب ماج كياراول دلئالاح-< نال ناو قر وب نعل ناز ع نال ور و 12

 <. ايكايلم اك هرامتسا» ذا لابي مكابس ني 000 مو لكم دارا لوكا

 مكب دوج وم حمر راق ىلا لش برعم الك-ايكأ "ل م سل نطفي ناديي تب ا قم اعارلاي بي رقي سدر

 2 قل ءايشا اج تبن ودارا هراجتساو زيرو
 < دالدمجؤلوب ني قرودزعولم السلا هيلع س نوم زعل اعرا اسالك .اعلآذ_قواضيب .تذختل تئشول

 نارك ل_ كس مالسلا يلع قرع تسرح تي ونش روما ىرور يظر ونيل ناكرودزط نين ترورضوي رش كف هك يك للإبل

 ا
 كل كس قوم ترفق ف تاءادقا لب كس مالسلارطعرطخ رطل اعلاني ف أ .عطتستت ملاه ليواتب
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 ركوكر لي قورنص ل ومتاب لس هدلاوووخ ميجا امتاحالدواي ب لبا بار طا اك قومي طحر لل هت تت فيطاك لا
 ثداح للا [ليتربحر ل كم ترص للك يب نسر وا ؟امت نول اظذاحاداببت ارو وت هت كس يح د زوجت لي وج وم كايد
 تل لدا سوم اللا يلع كوم تررطح كرد راب دهن كي ركاب وكيس ين اطيل هاو يك ور ىلا -»+ ليي ل 3

 - تالا لاب ترجاالب 1-2 لاجج م السلا يلعب هش تح وكف ل
 تقر كش دادتو تاعقاد لباطمكس بيج ىارطخ تسرح حس لق تاعقاو دج اسكس بيتل .ةنيقسلا اما

 تاحابب ( ةنيفس ل لت( وتشكل ىلا لإن ىلريج كابس :م كج نايتشكل كويك اريج وكل .ءاملا نفسى: بدا رفنايب
 نإ ل اسر نفسا ل هيف <

 ري ساس سيفي نحس انايغط هقهرا-انيل لكاس تقهر كح لس ل مات .امهقهري نا انيشخف

 ت::اديب ب مالسا ترطقوير باك جس ايكيا رفيب لن ل ثم عددا ذهل -اهتايكايكادبب .يرفك تشرع ًارفاك عسبط- ايلا طلسم

 اننا فرص لطم وناكشمي دع لتولي تمر ورضى كف رك ثي دعك انبكمجيرتضد اسك ا - لوب نس حسا

 تاناكماك ذك ل وقع فكس مالسا نيد اجب نيو اديب ب ميس سيرف كي بس اتدباديب ركل ملتي طفلك
 باب لاء كى اقتادضرك وبكر وا تس ةلكع ومرفلو التمر ءانب كرفك هس للا كب اب لامك تينب كتر لارفل يرمى ق»دايذ
 تروص كوم بارقوشك لولاك ايبج حررط ون لكلاب اق رورضاي درك مك لاك سا_ وصقل حظ انج كن امباكس
 رم الن تبسانم اا هتس ففبكب احصا "صعق حاجي د ثاكوكرس اذ ءوضكس اوف لوم تاناكردا كس فحم متحكم سدو ل
 رفاكيأ اتا ناك باب لا نم لاهي - كو هاشدابرباقدياج كيا تظافق كن اهيا فبكب احسا نب و
 برم اظ ترو ات ايكلا ايكروم ك_ لقبا اين سب 2 - ل رورذعم لبث لمار تر ططح_ اللي ايك كب كس او سوم

 دهس لابس نم ارك وين كرك لس ىلا لش تلاع ماه وكر ذاك ل

 كولي رن لابع نبا ترضع” نكي لب كا دا ارم تت وفد لاه يري سفن اع( شامخ ) زنك .امهزنك اجرخسسي

 -هتسايلار
 “.اهبيعا نا تدراف ادرس لب كسر ايظا ايي يولساروا لمار ابع فلك ضخ رفح . كبر داراف

 7 “اند راف" ير قوم مالم ترم بس انم فرط ىلاتتا د تدبن كب يروا ايل ايكا ديب بيع ع قش باطب_/ كل لا
 وج_ يكس اذن كن اامياك ني دلاو دوصقنس_ سيروا اهقرش لاقي - ىو قوس لاس لكي لكك ريتنج
 -ايلرل عوكل اتا دغر واوكو وخلي اند راف فرط ىلا تا دخوكر شدوا ايلرك ب وم فرط ىلي اوكر أيوا حس رز تدر طخ سرت انيق
 -اهكايكراقظا زادتاك كبردا راف ساهر رف قومك تظاطط كنا

 لايدعم كى جان كتب دب لع ركل م ةرلا لح الع تشو وروجوم .ارعس هنود نم

 موي كح اتلومروا لين لوم تاقيقحت اع روبش رك كابر يشر بشل ناك ا لم قت لااعلا اسم_ت لذي ىركري دش

 ماوقا لك حررط "ا لبي ايند قت حر امك اريمج دم دن ماهنتنا لوك تاك ك اشو دوا شاب دوب لابي كس نلا رواد ىراعاعطق حس ندمت
 - لا دوطولا

 5 امي كابي دارم لابي _صحرتلباك جرم . نيفدص - لإث تكس تءار .ًاببس



 ٠٠١ تع رس تيآ «183ج» فيلل |ة روس ”"رجفورإ اى مرابج رلج» نيل ليرييقعررشو مب نياك

 و تسلك زب ىلوورل الف يئروتش باننا نانا بس كه تاباكل اس لودارب حس 2:1 .ابقن هلا وعاطتسا امف
 . رواذعع جري لاق قكرنلب ىترجتاسروا كم انب طوق تيابذ ىتراول دري كب سج دوا تس اهني مك تال آروا لئاسو كك تاكيد
 -ك دوزسم لت اناكما كد ثةالس للا

 رب اظشرو جر طرواءازهتسااك عررط كيا بات اكافل للا كك كس. دافك تناايمن ع ام .الزن- ثواكر نك ازجاح

 .٠ ؟لاوسايكل ب نارا لتمر تدار كح كسر فكل باك
 و تيرثح لوك يد نس دام كلا اكسر فكل اكو هيب بل طم اكسال ناك .انزو ةميقلا موي مهل ميقن الف

 < ناسا ناوي قت تب ايس تصف زوابى ذب كيث تلك لي هدرارل ايدج لات سيمبا

 لكلاب لس فيك روس ف طع روت كاس اترك ل ل نياك دوتسد اكديجب آر. : طلر

 كل كس سحور ىا-#ةاجايدرلواب ريدوايتوك ارم وا لك تار ورميت زارنا صان كيا تان كم نقيل هت يكك يامر ءادتبا
 تس نواكت يكب امص تش انت يارس لوحال نايلي زا وفاك سس جس وكر ز ورك د تاك تاعقاودنج هد 7

 هبت اكتلاج لاا كيا لنك ُ قوت ظاذح لكن امي ييابرس نايس قب ز كيارماب نوم مس كانك توصروا انوماره

 دامت ك تقتافت لكل اء كس لوجين مكاني ورك تسردوكراوبد لوم لود ىفختاكن امي اك باب لام نملابب نايات نركألا
 تانكي لب -اهت انيد ظفحترلم دق ى رول يأت لولصروادر قتل ك خروج امو حروج اي دوصقناكى ردنكسدس لب نر قلاو ذاق

 « وم كولا لاهي زدبو ىلار قي تني.زو ار 1 لك تء شودب لاف لي راهب كل خس عوج كي كريت بيك داسضو نول
 ايدو هكيوجربروا سلوم لك تارك اقر آل لوترم كل ابجروا لشد كل ول راجي تكل ابق ءانن [تموم تءايح كلامج

 لاورراكر نس داصدتا لوو و عاب دوم حررط منع حاب دوموج كس لاب ضاقت كس مررت رف يكتم ابنك سرب ز كيادد

 ليعت /ىلاو نعي و عقر مزيكا ترج كيا كل وين اشندانب بس كى اقتادخ "جس ايكت ايم اك_ جب وصنماومب اهب اي وس ليا لكي ليث

 اكتاهقاوهدز ترج ر واو لغ درعإ ك- وما جس زيكا بيتك بس لابي .لكالاح لام زيبا ترهتوك تدق و ك- فك اجا

 يغب« [ال ولكم ومب لاي كس مكرم حرر ط7 ثم كس دوت لامادب ترهت شيم لارا لق يب نتج جس ايي درك ورشي سلس
 رطرم اكس كرت لاشا تح الالح ماع بج _لرلساكتدالو لب ىرتب دبع لابي كس مالسلاريلعاي كر انيس شندي لرب كس رموش
 يال ناميارب لآ ةقزيلا تر ىلاتادغروا تح ذي كت اعقاو ناس لوم بوكت سوق كل ساتتودلا قروب لاو لع

 كس نارك اريج _اهت درك م ىلايذه_يلاو قلختيلغل_1ذ ثارو لب قش لاوسالبي ف ماطسلاديلع كوم 52ظ1 4ع 2
 لوكا اكن لايسنووم ب لاوس بس اررجرم ساوو ترجو يا -اهتأر صقل اوسارسو درب ند توب مولع ل تيسنامب ىينذخاؤترزع

 ماع لؤتاب عرش ف الغ بج روا كى زرو فالغ كت دير شم كا أدعق وفير اذلا رام روصفالب كدب كج رجاظوا - تسكير زع
 لوو هت ان اليكي وكر وا انكو روك لادم رمى ماكاكن بخ ل رفع دقلا ليتل السلا يلع يون لي تع ركسثل شام

 كن دوبجيرب لاوسر ظل ب كح توج جرازم ىلا خيا هور آلب- تس كت شادرب سار
 ؟ٌلوب لولا ىزرو فالغ كو رعو ت ناري 2 لك ره رعواكة سكت لاوصبسجج مالسلا يبلع كول صا ارت ايام بسا

 شما ون آن لجرلا تابلوك عرش فالظرلا تر دارم تقيقترو ناي_اهق ماع هرعو اكيسآ نرماظب كس انلسوم ب باوج اك ا



 اع رست 139 فيلل اة روع هل كداب تت. ,ءابج رج« نيل اجر يشعر رشوددج زنا ك

 نس موز ,م ان بك ل معلا ةعس تعي ث ل فارسا مراتب ماعم دجتاسس_ ياك رحبت را

 كس ترزعم 53 تاعن لس ماسلا يدع قوم وأ لنحت دش لس زف ترا بس يق ذرو فان لسبترما | لاصرب

 رئوي و نكس ور ريكس نيس اك ي 1 ل ورك ثازتخا لوك م كام [با- دلل ماكس درو هروأ رم لاما ك ايام رف
 _ لب مَع ركع شاد ككل ابو زرو فال ىريصدوج واب كس يب ”ابداب لكس ١

 كس ىلارول ماج دايو 1 لوب جل كر اهم تسداع كي ترض 1ك ب ةحاراسسدلاو" بالام بز
 د نام ادد شاك ماسلا يلع وعدو او+ تت كداب متدكل 2 يادي قة كاد
 فالغبا را 212111111001108 صوم مولعم لمت زيكا تن 0 "ريا
 د ةحورل لو رئلك حك 7 لورأ كرو

 لئادع دوا تس سس 6# اخ نامت لب ري , لجرج لولود دعب كس مقاو لاا
 ىك ذب ىل نلاروا رم روت .اامس اجياول ل !هرراو ويل او يح :للب ء نوم لج اكو 20 دا لب قا رع يللا

 7 وبك وتود نلاايك حسد“ ا لع شس 1 7 ل قا لاوأود بنج ب زل لا ايكت اراد طا

 رمح _يس لاو ىت سك بداهإ 07 003 د لوبا م سرر ايدركراللان ةاص سس ل اكان كي كان

 َّ 00 .امج وأسس لولاو قل” انك ذب لوي رج م السلا ديلغ كتر لس كل ليي سكك يكس ماسلا _لعرتت

 اي تي كس قتال ووزعت نا كن لالا امك م ل ركل وس نضر عت نايس آروا ايد لمت امك قري كا
 لاش م لل طمس ناي بك بنا لترك ابكر رك نيل“ عسر كم السلا يلع ئكوم تسر ط7 مالسلا يلعرطتخ حرر طح_ اه للسماح قزقاروإ ل“

 - لوبا دك نايل ناك آي ست كل الاب نلا باردا قوم لارج لب ب رول

 هاشدا كا ليار ل تح امر مر لل ناني راد بيع يار 2ظ2ظ0016 : مكاو رات

 نيا اق يل كس قرب ز وك ارم لاو نس ذك تضطاسد وص ةييا رول قال تس دج كس جس دو# عروش تطل ودع كس

 يلج” مناك اك ابكر فس ضن وفاوت “قدرنا ديل نب لوس ' سناك ك امك سس سمار كن تا نبات نس ف النا لع م انك هانا
 -انك دب ندد "01 الس كل السماري كالماء قرة لناغب 2س 871- و

 تا كس وعر ناروا نيل نتج قاس ا دايت ايون اج رانج هتراد بيتيس ا لع كاكا افي ةسمالسلا يلع زخ ترضخ و
 _َ نس ملاصق ارو كح لمار ك ترم كا كيسا 0

 كور فاكر لوما ذي اهل ركاب مولعمر سس ىف ولك دف شكو جيرو اتوا ذير فك م تبرطف كدي يا انركلأل اكد نأ لااروا

 مانت قت ماك اكد ىلا حس جو كن وشي دنا كس هدنت 1و اج وم لتي فرط كرفكل مع قلتو ا تبوح لك ا نب دلو كاهن نك
 ات بس اماني درك

 ل يباو بل تريك كم السلا يلع قوم تلاع ةاو ىلا وج كت ايكن ايب لتي ف نيت نيس اندرادوا انيشخ
 < ايكلاوتسازيصاكى ظنت ل كس ف رار تسقكودادا نس ' لبث باوتج هل مالسما يلع رطخخ تسر ط> رش

 لااكل وك مود كسره هس ءاولد للا حر ىرتوارن ولسا ساق ايي درك اوك ترجا كري رمت اكراوث دار رروا
 تس 2 ساء هنخ تك ركن رف. لبي فرعم حيوي ساروا رع با وو نكي ا



 ٠١ م رسمتي ؟ هبا لم فيلا ةر وسر! "ربو راي ا مرابج مط, نا الجر يسضثعررشو دج تنل الك

 امج بس انه تن انكر رك ينتج
 2 تر تحسب كيلا اخ ليل اركي رف كج ركن اب تاكد ملك وص كيسا ماسلا دير بد

 نب اهتدقلا نسروما. ول لبي لب لتس ءايظفاو هدارا نيا لول ءايك ف ل كب دج يبدوا كك هد لت“ 8

 ٠ وك ساوخرو ىاان التجاكرارسا ناكل كاب ( لون ىت ىلاهتاد خرم نايا إو ماسلا هيلعر ضخ سمرطت لع فرج كا 12ه بس
 لوك انناج اكم ولع ءاسك_ كس ب لاعربب .تملع امم نمل عت كى مالا يلعرضخف_ مالسلا يلع ئوموج د مانركا رول
 حس مولع ىف وكتمولع قير شتا كابس ُ رقت_ سس ىرورضل_ لس تور ليث ةساج امك يأ مولعوو تبا لكى رورض

 ا

 هس هيي روضخت امد ةانح لاوس اهب ل” بكس تباين كا هس لك افكل حس 8 رز دع هلل مل : نار رثلاو

 ات كل سس داب كس نار لاو ةردتكس لاوس كيا حس لبي نا كس انب تالاوسدنج هس باكل ارب ىلا - لاا: عودنا لبو

 رواامت ابكر ءابيا كح لله دوبي - اه ايل تو وخ لس لوبا لاوس ناياخخ شي رق راه او ذ كل اوس ةلؤؤب ترض 7

 يئانج -اي دارج دوك ظل لا لب اطم لس باتكى يأ ىئذ نآرق فس اي رك كن ير قلاوذ ب عقم كيا لي تاداؤن ل توك
 2 الاون تيب وملك ساب ددل نلايب لابي ديجب نا آرقوكى ا جس اجرك راششا فرط ىكا نلايي بولس اكديم نآرت
 دن كح د 01

 ديم نا 1رق ل يبلع لبي لاس تر شمع بكف اانا اكدوا ثكب يذ لابي كس ءالع سس شيب تيصخ كن جر قلا وذ
 لو وما لكلاب لي رلسلس ا ثي داع دوا جس ايل اكعتس لا |تياهرب مقوم لاذ

 دلي خل نس لع لونا - بو تسدد كش سور وذوي ىف رك لضدك ل انج هدركن ايي كح ديب نار قدج يروي نيتشر

 هي رقي ساما تارطحلا ادجنانج هايد هانب حر اور واريتشم كرو اوك دكب لا حس تنادي انو يق لكن لارج وا تاز
 وكن ىلودقم دنس لكي ح بحلب ادت 0 نأ نب مكءارتبا لكى ا <س دا دار يلا : لورقءررتاع 2528 م قلاوذ لع

 وك ود قمر ردكع_ايكوم علا ذو حلاشروا ماع طلاخم ياك نا كس نا, عرارروا لوبقمفينعت لك نا لكومكر وا ايد رارق نر تلا وز

 دامت اجاب ايدربكن يم قلاو ذ مومتلاب وكلاء تس وم رن عنو دورص كس هاشعداب لن لب برع مل وم قي جو كيا لك نيس د دا رق نير قلا وذ

 كح نلارما برع عررط ا لو نس آد تلعن قلاوذ بروي ءانب لك فوم عنو تنطلس كنا يولد لابن لنك نادين انج
 - لو تك نير قلاو ذوكن ودير فروادابقيك: امو ومايشو ار ضن

 لا ف ءالع ضني رامج كنس لوفر ول اي درا رق نين قلاو وك ىل وقمر دنس لوكول ضني ءانب ىداجتما ىلا كبر
 تك اخو جير اتروا تناليصفت ل كلاح- كس ب نيتكورف رى اروا كير وك وك روض نو تهديقتر لش م انت نم
 عقل ةاترب كيئدمتاسك اياعرروا لاوحاءفاصواوتب كس نامترقلاو ذ ذ# ديجب ن آر كنج اي ترطب ل تساب نتا كرا كرت عمت
 و نامي كس لم اه واشدإب دوري اياع ردوا لدا“ نامل 52 ”رقلاوذرمس- للاب لكك يقر رول ع اوهس نلأ« لج انس

 :لكهج احكي ف لات لك جار ذكءاشداب كرش داش مدني بج كيا ىف ودق دتكس بج سبع لوك لن مالسا
 روبتموك خب. روا اب و منت اك رك ه دبت عل ةيسا وكل وكول كس نابايسا دوا نانإل كس اذه اشداب ربكتمو رورغم رق لا هو“
 ( ه0. رفصموورلج ىلاعسللفراعملاةرماد)“ افق حالبك



 ١٠١ تك فر تيا 4183# فيلل اة روس ,؟"رسأوراب و مدابج دلج» نام الجر يشعر رشو#مب 2 نساك

 للا بس ايكركذ هيي حس هرك يس مالسلا يلع مئ رباك قاو لس نير ثلا وذ ل ءايهمالا ثم داحا ”باّتكف  ٌقرافب مادا
 :ك هك قراخب حررشمار اف تكرم باف ج نب ظذاص ثددح س٠ ةتك جب ص امى

 يد بون كن وكول ناك ا جس ايكركذ ك لا لحي هت تتاعقاو كس مالسلا هيلع ميت اربا ولصق كس نر قلاو ذ لس ىداخب ماا“

 (09,فسددلم دال يل“ “1 لب تاك نر قلاو ذوكى لو دقعر تكسو ع اوم

 نب ”رتلاوز زل لو دقعررتاسك ع ىلاجوم فاصتسأب هي تس نك“ 2 لاو لاك رج رالي لان فر صروا

 :.كوجس اعاد ةسركمالكل سي [روضوم ىلا لأ اهنلاويراربلا" باكر وبس باذس ريك با اظفاح را انكم لت
 دج اسي ارعارسودروا ىورقم ليا ح لب نلا_هيس لاح صرع اكل اسر ار ددأهبر قت ايمردكع نير قلاو ذروا لود قم رن"

 اكو ربع لكاس قلق نروا ماج ف يقي لاو نكت كيأو وك ولود نامل زايتا اوان لم لوثوو نا

 »1١( صا رلج ءاهبتل ويارا )

 ريغ ليا نثر قلاو ذلكم ميلا كك تما تا مت جنس ايد بنقل اكن نر قلاوزوكى لو دقم دنا لأ ىف ىذارمالا
 لمكربب تالماعم م انقرب ميكس وطسرارردكتيي -اهتق ىتر فاك بيق. قون كج اه لت ل سرا ماش اك اهترفاك ىلورقمررباتروا هت
 2 روي (_عرك

 ءاللع ترثكيروا راب حرراش شر تكن با هرج نا ظفاح ءراكب نار زربلادبكن ا «ديمج نا ظفاع حس لم نتمنا يضرغ
 روا يف رع الش نر قلاو اكس تس اديب لكى ءالعرباك ا واط ساد بس لير رقلاوذ ىلودقعر دكت كس كري د لكان
 مب لم للس ل لا_ لكل وقل باق حس هب كت الاكنا لوك انوكى كس اري -اهترص احم اكم السلا ريع ميئاربا انديسرو انقسم وا ماس
 >> تادابش رات فل بس دارم لراسإي لرد اشداياكن ارءا حس نر قلاوذ لم ريب ن آر < نوه مولعم عت ووإيز لوق

 تر ا ا د ل رن لور قال تباخثءاب هب

 ىلا دس لوبارواوم قي لومة وكوب هس هرنبد تاي لا نيس ارك لن يرق لكلاب رولات اي ايكا ايات انوم هنو تاي لع

 - سكني تالي ةس ديم ن آر لايكل وسل لختلس لاس رون ربا

 اعردوادني مكرء لد كيت كيا نير قلاو ذلك يي ارد قم كن قصروا يلع نم رن هرب ط١ 7 :توماك كي "رقلاوز

 :لح ايل قرار طحت نادين انج سيفرلرب ى ' ءهكل هاشداب دور

 “امك بويكا كن ىلاعتادغرواهت ةس تبغ لافراد شرف دروا هك د قب نضر قلاوذ”

 - (موورزصهرلج ىرايلا#)
 نمر قلاو اكس لاق ىلاىا تيرثكا كني رخاتمروا رار مادا ٌةيمرج ولا ترض, بع نب اانيسد والعكس لت تررط>

 هس كرما قب ساد رق [قيا ىف كنا تس أ

 لع تلح 1ك اهي -ايك ور فس نيا باج كميت ليبي ف ندر قلاو ذلك يانج نس ن آر قدعب كس ل٠...........: م فرغم
 ب تسلا كس نايروم امر بو لش مشت هايس كيا جب ءايد لاك ابا حرروس لأ لايو- كك قالب كذب ذك خيروس

 كس لثزرط اراد سمن رك ءاشداب كس ايذيلونا- 1 ل يفرط ميم ارا لتي حس بسوك روفرك اكييد تباث
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 باع لك بيرم روض دوا جس لل راس تمولكاراو اكىكاروا<س باو لكبر غم نلارما لج ب ذب نركب لا فالغ

 حس هيفارغج_اهق ل يكبر وا كس ردن اوسدعب لس لكني اجرب لطاس ىرخ آس كيو كايا سب كل تاع تامؤف
 ُل_ ومي بيرق كس انركل ابي دوا اه بيب رق لاس يل غم ىرغ ؟ل- كي وك ايباد لال راس تمول راد اك ايديك ال يب
 ماشرولاهتاتبر الدكت بم لاي اكلعاس لا كس ناك اربي رواس ايكن بررط كل يبتسم انت سس بدك نس لكأس يذهب
 وابد بوث لع ضت_ دك سمج كيس اتوب مولخم ايلا و يس وز دوست ع

 رايقخا لاك سا ليك رولات يدهس د بلغ رول وكن ب رتلاوذ لس ىلاهتادغب لو 1م وأ ل ياعس دانك جلدك
 دوم الصيف م روم اعمل اهيمج_. ليا لاب نلارلسصر كس. د نلابيا توقف لأ اي ليدازسويءان كرفكلس نلا لام < اهل اهتايد سد
 و تاج مل وكووجواب كس رايقغا لا نان قلاو فمك جس تما يب حس لولاوت ترانس اجاج ايد طوب ي نا ؤملا ريما اي نيس ماياري
 لقفوقموج اكن رقلاو ذ # نا آرق_ايكورب اظنماكل وس ستيت سسك اياعد حرر هاشدإ راصروالي «لد اعلا سال لكى دابدب
 نه ءاغرإ راسو لو اعروا نوم ليا هوك نوم مولع سس لاس ايك

 راكد دوري ةيسا تساريح لي دا زسرور ضبا ءاكعس رك سو لي لك او هسا اصناان متل ابكة نير قلاوذ
 العجول ا ل ملدب كس لاو ع كم اك كك اروا اك اذ نئامياوج وا اك دكا لتج لب بازذع تنجو ولاء ارب هوس اننول فرط
 وم تحارو لاس 1ك كس لا لب لت ليد كاك ناب وت كلا تا مروا لس

 قرشا نايك ومرور شت بول اممريدوا لوم عروش امر 04 قرسود ل يجر لاو ذر س٠ : 4 لرش

 مئاخ لاب وون ا لكني مدع ىر دلك ل حرروس لع قلع هو بجوال قدركت واجب روا رس لبق نش ارعسروا لقسو لعن لي

 تح تانت لك يدوس رول ارث وكف ايعج رس ىاي ل ناد تاغ آان هريتو لابلو ناكموتج ا ذم طساو هس لاق شدب

 ىك سمشلا برغمروا سمشلا علطسء_وب ةركوركذت كرفس قرشسروا ىلر غمس نخر قلاوذ نديم ن آر ناك كش كس
 تراتي هلكالاع-اهت اكن ب اداب ريغ تلكرشالباك يحد كروب نام قلاو ذل قوم تطاير وك وأول لت سس لسن حس رايتخاريبت

 رابتغا لس تمولع زلم خيا هول سب تس فس دكر ايفا كس ريت ا بلطعاكن ؟رق_ ستر اعل كس هاشداب لكى دابق

 نار قلاوذ حرر لترك قوم كي جو كرسدد كف ركرايفلا هرمي زن - ل كني لي قرش ءاصعق اروا برغش صفق حس

 لس انسدعقا وريني اسكس نامي رب رهط ىكاايدارجد فس ن رقولا فل وم كس لج لاوسدللب ع سكب قلاومايداكن آرق

 قاختس ( لروخ) نر قلاوذ ل تار فوجد ل ركرايظف اريك سمشلا علطسروا سمشلا ب رغسىنو سن رقد«
 - هس دوجوصريأ وع مديح 2_ كس ليوخ فاس أ هأيعشس_< تردد

 لاني دود كيا ليي كلوذثاهبود لاهج ني ب ماقم يراود بج رولاوم عرورشرفسارسمترجب انقل ............: م ىلا

 نارك ا يك لاو يب نير قلاوذ نس لوما حررط ىك_ كفا ان عس ىلوب دوا ناار لكن دج ناب [م وق ىما يأ لابوروا « لح

 - ل تسرك زيكاداسف ل نان زم ئادوا لذ تستسلم تركك روج امو نتج اي حس نايسرد كس لوب
 يلوم مولطم يس ىلا خيب حس ترايولعم ىليفارغج نلمس ايكو راشا لوك ش راب كس تس ككل ديب ناكر ق لاهي

 نايمرد كس لوكلاهي لس نت ئاهي وديا لش نولسلسى ابجي كس فاق هوكي رك انم موطم كبي تس ين لانو امش يت اتروا



 ١١ انع هرم 4/189 فيلل قر وسما“ ورأي 2 مسام دل نت اجرا ولت م لاه

 3 سالب لنا غ كل اهو درعا يب لل سلا رمد اهي دوا م ”ب لاب ءاتورو لرد

 وب 2س كت ياش ف ورش الم لوك كس كداب آل ولكني لابو( لروخ) نير قلاو ]بج -ةساجواا لاو ركرام ث هاروا

 ري كدر "قرت راو د كما كيا ل ةشس تدهس ولرواايلركر ونمو نر قلاو ذتخ : كت ساوثرد ل سرى رك ث داك ليا

 قداب 1 هرد لك حيرط لال ومر و المتر 2 اهتنس موا كسس لات رواش لوي زعموا هس قدا فما لشد !لاقبنم

 تاقارث لي ارسا بسير نيد لج ىلاج كن اب تءءاور قم لم و قات حس خروج امو نر اي... ٠ ندا د نيد
 تقتاخلا بيج لوك روج امو روج اي كح انو مولتشتس لا لإ # لكن ايب تاليصفتوج ل__ نيم دولا سيل لوك نع لي
 -اللإ تعلم انوا ىل م السلا يلع عر ونروا ل ناسا را وأ 2 ناسا ىو ورللب سولت

 تانك« لل لدتا قرات قدرا بدينا 001 لايق ب نا ل كس( ران ) يلوم حوا ثلوج ا

 وكنا لس سويئانول لي يلقن ىك نا كس لا ل ل ل ا
 كو رنو قو اطنط رج ن و نشك با دففاس يلم خروج امو حر وج دعب كس فرق ل ىلا ريع وا ىل رخال ج اهيك اكول روا ف اكمل

 ل ا
 - هس ايل“ يي“

 لايتم دايت رطل اش 21 دج ؟ "000 م رلاو ذو راو 001 تابريابسا“ ...: نير قلاو رس

 ناز تاب لع عودا 17 اياد ا ؟س ل يروا إب عرقا ورم ا 7 0 تروا معا ىو

 رواه د تس متو مقل نا كل نري را مرا عدل و دعي يش

 تبل ندر سا 2و دج تس لو ةسوب ةسال كح نا قا عسدب نت 79 تبتنرط كرسوو

 راول ديب _<س دوب مس مانكس ناتئراإل د«راول كاع لن نت لكك ل رم ىلإ اول و كت سم: للي لوامز فلك ل كس ناجي

 فت لاو عرت

 كس كارلو هارب نأ روب حلف تل "لير لكى نأ جس لاو ب راس دوا راقب ل ءايثملا طسو ماوي داقرسد»
 ناتروم ضر وا حس روم سس مان كس بساولا بساب دوا دنب د رب جس حلاو لم نااتسختاد دفا قدر داود ء رسبت وا قر ناز

 لك خروجا حنو ب يي انت ىف كيا رصقتم اكسو لإ كلاب لمن ىتن لاش لي راؤل و بسب لكي لي ديس: كك كب ابلا تا
 ل مرقلاو زوسكل لاد تلت اهتتس داء ثول

 نك نار قلاو ذ ريس تو حس راول د لع قاع كس راصح دب دووج بي جرس ف طرولاراخب كت جس سار كن يت شا

 5000 وزنثكب لا نار قلاو ذ سمك اعل نس هرم قبريشكو شروف العلا تن .رزع>روا ىلاتسأ ىلا ناايحولا

 هللا لاو. < لب اطملس تانايب هك ديم نرقروا قلاو نسي ردا نايمرد كس لد ابي يهدانك رت 10 زاقفقريوا

 كلا نايك _اهقايكرناور 2 كس حروككى راوي »سا نشك لاتقل ذ سة ايل أ ايدام سس ليلا امتاصكي د لم باو

 كس رايدر لا ديب نآرةديعمم دراي دوج بوراك كح لاهي كس ذاق لامع ماو دس ركن ترعب ل تدب

 حلاو ٠ ل قالك زاقفقمو لو حلح كن جر قلاو ذر سوكر اول هلل لايم كس ءارآ نقف وا تان يب ىف رق للا للام
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 ته لا لوأروا والعلن اون

 ىبر دعو ناكو ءاكد هل عج ىبر دعو ءاجج اذاف تم 1 نر سضب روظم اه مم ..:خروج امد خروج اب جيد

 روا تلح شئون لكر اب حرر ظ وو باك إؤ تكس ومروصكعررط لا تت لس ني رقلاوذدس وتاندةندج ب كس مبكي هس اح
 اك خرورتلس جرجا روج ب بج وا كد قرطكد اسكس قرارت ايو ىزبعس ىرول ىفب ل اسد حررط كا كيم يق ىشراول دوو
 ل ذب ظنما وو ليي هيض لس لل دل ةناموقتو ءر هزي رركركراول دوو تذو للا قلعت تس لبي تماطع ل تم ايق برق ة تأ تشو

 قادرلى كروي د فس نر قلاوذ بج كوك لوم ئرولم عودا زجر دع ك كلنرظب قايد قيس تيا

 رج ارك كة اجو هزييد هزي راه د ري قناة مساج مدعو اك اعنادغ سري بجرل يدرب اي سوا سكر كذاك ويطل ىلإ لا

 راشراءاكد هلعج ىبر دعو ءاج اذاف كويكر لاو بيرل تمي < لوران لك« نورا كس ثردجاسد اند

 دقلا ب رويس تممايق تاءالطو: حس هتس لي تاييخمرابخلا نا روج امو روج ياني ورةروا جس لوقت انيلاكن لي ”رقلاوذللب لع سعال ىدتادغ
 «جس دارم تنفو نا كبي اا ب د ناسا 'دعو” ناهي كا -ج كدا بابك
 < قوررلاوت قاتم كدر حرررط كئراصزرمو كاؤمازرم ا هتب كس ذك يس باج قي ا نس نخر قلاو 1س[

 لائداورمووكوم حرو رخآك روج امو خروج ب حس دعو ل ءاك د هلعج ىسر دعو ءاج اذا لوقمس نر قلاوذ لاعب

 ديمسرم اهلا ترضترورثكن با طفح« ماا لك ساب ثدحب ثرثره وردك اكس ارد ايبا تنذو فيكس ب بلطسرأب
 | هج لاول نرورثاك خروج امو خروج اي ليل وقتال نير قلاو ذك سس ساد قل لقريش شرولا

 دوجومدي رق لوكا يلا لي لقابسو قفايسكس ناين قلاو ذ.لوق كس ام رفرمرك ع مالسالا ريق '”فيفصتى فيا نس قرش ماع
 طارخالومدت قلي وكن نر قلاو هي اشروا اج ايكر سس لي ترم ايف تامالعولددقاو كح فس 4# هزب هر د كس داون د تس ل لأ

 مرورض لد كيالي كس د لاك لاب شيمي راوئ د يدل الق ل جدد لسا لذ نبك كنلا-<س اى روج امو نروجاي نو رف لعب تع اس
 -ك ساجد

 ىدزت ًاعتاسكس يال انانسذداحإب هخقاو منا ويد لوك بسجل م ردو ب شيب اكن رق. ...........:تءرق 2

 صق كس دايفو دف كس جروج امو روج ب دوا تاح قفى نار قلا و ءرافسا كس ماسلا ريغ طخو معالسلا يلع ورم تير طخ با قاس امالدداب

 يركن منت7ر كت تح اسمك راقك نو لارا كح لامك عتب لج لياوكب سروال كرب روص مترك ا, جايا فركب عر داق حس
 نكوبا ره تع وكت تسوون روا كت تك رو "نإ دن سكي عك راكي وكن ون اكروا نوم آيا لع كدتن دايند وج لس

 هل راسك نا قدوبتم ل ومب نادك نس د ب كب شيت رول اق حس مالم لوسردوا مالساوكن اد سدو لكوازعو ضب
 ا ركر اتم يذم كه سك أ امتاملغ انك اكن لا لايخس ملت ان نا الو تاج باع لجأوا ل اين

 مقلم ةكيب واجد ةس كت ضايرو تدابير يد ليث كولد يكس اجابك سنس ار ثول بكار

 مينا سكرت باطما دقي طومان كسادض دل نك كهل لاب نرتب ليبي نخل سدرك ايدينك تب
 ساكو ركون ظوفمل ىف و بوبكت# اجيدوا لمد ودرس غم لوبا اجب 2 ساء تن الغل نار فيكس مالسلا

 0 نإ توب 2 مارق كس تللاسر كل وسر كس لاادوا تيينادعو لك ادخجسسد تس الشتا وتب[ لك اد هدمك كأس
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 هك ساروا لوقت [لكاهتادخروا رفكس نلا لوب دياي د نا ذو سه ياك س هكا ذيباد لردنب لت آس لا فس لونا
 ك لاقت دف دلكب حرك يي ل ىت يب راكلا لتكن املا 2ج_اجاج لك سس دودع غتيسا بج نلايغطور فكك الا قاذن ىكأ ك ل ولوس
 كس نا[ ليكى توب كي روا كس م اوس اكن اكل وكول يبا ل جس اح آ ارب رخسأروا بي ذلك كت اءاكح اك ضاروا لور
 كس ادوا سال ناميارب لوري لااروا تيبئادعو ىادخوج كولو مكه ساب دوم داشرا سو ةسانم كرفت فوك ن يؤم ل لب قم
 | -كس لون تاغاب 1 سررفاي لذ رمُكلس نا« كس ماكك يروا دعي تاءاكا

 حس بسس لش تشب يورك اوساك ودرفلا تنجب ةوكاي تنتج بج ل ياي رفو اشد ا ف فج روضحت 1س ل لس ىداخب
 كفل حس لابو دوخا هون ردا ادت ركل ضييب لوك دوك ولاو نسر ل لوتقن يت تروا لاو ال كس تنج -<س مجيد للا روا هدم
 ىلا كل سا_ كك ر ششي مل ب ك- < نادت اسك لاق ؤلروا لو تحار« لوتس تنل ا يجب ا تنجب 1س سرك ثم ون
 ىوركريد لموت ا ركلاهتسا اظفلاك نيدلاخ مْ دي ن رق ؟.امكسوم ديبي ايكىت لاوس كذلك سس لاروووخزا كس تنج

 502 وللا لوك نايوو ناك

 لبق ولكى راسر لالة كح وركن العا بآرك اب دهس د متي ر وضحت 1ك ذ_ امه تدك يا ى اختار خدحإ كح لاا
 مرر اماسار اسس لين لك ىج ]لير كل اهتسا كس ىتايسروطبار نمسح راد سينام لس امانركطاحااكى با تارلكو ترك
 يا هس دم كلب < دج دنس ليأ لوكدارم سس ردشمس_لتكتمم سي خر تر دق كن لاروا بنتك ىلاتادخ ناكيلاك ساعد
 زكر يون« فس اذوب[ ايناشنو تاي آل امض كبس ايي لوكس ركل اعتسا كس ىتايسروطبوكن ارك لإن ددنمس لنج رب نا رس لامك
 ؟ عاج ايكى اق حررط ل كتساء ل يانا لتر دف كا انج لي

 كيا اهلج قت ليلك يك دوا كح دك حاوي لوكول تبيح ىفب اب ارك اوم دارا كنب بط اوقف روضخت ادحإ ل للا
 مل تلاسر بفصو فرص ل مك يوك < 1 قو موا هن ريل كس ىلا ةساوسء جس سقرف لوس مروا لش مك نوب نانا

 لب « لوم لاكن لاو بي لوك بج و_ اج ل صقق اكففبكب ساحصا حرر كا -ايكت داي دوق ا داكن مر قلاو ذ حس جب فس مت لوم زا

 كح دطلا_هد ثوم” ك بكس يي ص الغ م انتاكىقو ىلادوا- < لوم لاني هحجرج « لات ل ءذك قو كا فذ لي تنازيصتت كر اسد

 رتب ااكل وماكو كس كس ساكس يت اك ارواج انكر انت كت اق اء حس ادخ ضو رواوحكت اور تجام انياوكا ها

 لكتب تسار 9 ساب كس ادغ دواس لكى رادرجتا.رف كل وربه للا كل نإ طم كس تدير شو وركن اح تاس لد
 هد كدب تييثيح لوك ويلي لك اشدول اوم ناذو لوكا كل رعاك سا ريفا كس سا تس اني نت ايبا فو رجاوكايس يسارك
 . اه ريباك وخمس نوم لوم ابك



 :رابج رلج, نيل الجرس رشم نشل اك

 م م رش ١ 1 لا وأ ةَيكَم َميرَم ةروص

 ةيأ َنَوُعَسَو مست وأ ٌناَمَّن َىِهَو ِناَنيِنُدَمَف

 ُهَدْبَع كبَر ِةَمْحَرُرْكِذ اذه كِل هارب ملأ ةلدآ ()صيهَك© ميجا ن ِنْمْحَرلا هللا مشب

 اًرس (مالّيِفَح ٍءاَعُد ىلع الِمَتْسُم ٌءاَدِن ُهَّبَر ىدات ٍةَمَحَرب ْولعتمْذإ هَل ناب «موايِركَز ِةَمْحَر ُلَوُعْمم
 نم سارلا لعتشاَو ىِنِم ْهَعْيِمَج مظَعْلا فْعَض َنَهَو ىنإ َبَر لاق ٍةَباَجإلِل عرس نال ٍلْيللا َفْوَج

 آر ىَلاَو بطلا ىف رانا اع رهن امك مِرعَش يف ُبْيْشلَرَهَْن ىأ لعامل ع لوَحُم رين ايش
 َئياَْيِف بيب الف ىطماَمْيِفااَح ىأ (ماّيِقْس َبَر كا ىئاَعُدب ىأ َكِئآَعْدب نك ْمَلَو كوع
 م” رس م ا ماردم مرش رد و مسلس و 52 ّس 2 3 وا م عمم لل 27 ٌمنأَو

 نم يل ْبهف أ ارقاَع نيَرما تناك قتل طين لارا 1 يق فالفاغاتك وب

 ْنِم ِْيهْحَوْلاب ُترَيَو اّيِلَوُهَفِص ُقرلبَوِرْمآلا ُباَوَج مْرَحلاِب يني نإ مايِلَو َكِدْنِعْنِم كد
 د رس سيحستالا ا َمَلِعْلا ىَدَج ٍدَحةَسْوَقْعَي لا

 هَل ُلَعْجَ ْمَل يحَي يهمس ُهْمْسا ن َتُأَساَمَك ثري ملعب َكُرِشَب ذ انإ اًيرك زي ٌةَمْحَراَهب ُلِصاَحَا نبال

 اًرِقاَع ُِتَرْما ٍتناكُو ملغ يل ُنْوُكَي نيك ىنأ َبَر َلاَق ىنحَي ىْمَسُم ىأ (ءؤايِهَس ُلْبق ْنِم
 نام قر تبوس نيرة نيل لَه ىأ سات نم «التع ركل نم ُتَْب دف

 ا ةَيياَلَوَو هر كلا بس انمي ىلؤألا ٌواَولا تيك اينما تركو وم ىنحت َلْصَو نس َنْيِعْسِيَو

 مالو 75 هلا م ع ا هن تو اء مص ورد تك اوارقا سرور لم ىلا

 در ثأب ىأ ّن نيه ىَلَع ٌوُه كبَر َلاَق امك ماَلُع قْلَح ْنِم كلذ ٌرمآلا َلاَق ُهاَلااَيِو معد
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 رهرال

 0 عا رس ع 419 مكرم ةروسءا هرسأو راي ه4 مرابج رلج» نيل اج ريض حررشنو دمج رت نيله

 6 255 ا ا ل .

 09 2و يل ا 1 وه يد 3 م ١ تاك

 لبق 89 2 ام 0 و مج ْقتفاَو عاّمجلا ة رق كيلغ

 هدفت تقان امو هيلع لي امِب َباَحْيِل لاَوُسلا همها ةميظا هَذا هذه ىتاغت هللا ٍراَهظإِلَو كفل
 ال نأ ِدْلَع كيا َلاَق رفات لح ىلع نال نك اجا ّبَر َلاَق هب رّثَبْملا ٍةعْرُس ىلإ
 سس اهيل

 اَرْمِع لا ىِفاَمَك اًهِماَِب يأ لاَيَل تدع ىَلاعَت هللاركذ فالجب ٌمهيالَك ُنِم ٌعِنتُمَت ْىَأ سانلا ملك

 دحسَمْلا ىآ باَرُْحِمْلا نم ِهِمْوَق ىلع جّرخف ِةّلِعاَلب ىأ َمَلكُت ٍلِعاَف نِم لاح ..هاّيِوَس ماي ةثالث
 ل1 اًوحَبَس نا مِهْيلا َراَشَأ ىحْواَف ِةَداَعلا ىلع هرمأب ِهِْف اًوُلَصُيِل حف َنْوُرِظَمِْ اوُناكَو

 نيتنسب ِهَبَداَلَو دْعْبَو نْحَيِب اَهَلُمَح مهمالك نياجستي عن رذاعلا ىلَع ََرِجاَوَأو ِراَهَنلا لِاَوا هةامِشَعُو

 ثالث نإ درعا ربل مكحلا هنْبَتاَو دج وب ٍةروتلا ىأ بتكلا ٍذخ ىيحبي هل ىل !اَعَت لاق

 لمعت مل هنأ ىو الئ ناكو مهل ةفدض فوكو اننا نم سمر اًناَتَحُو نم ننس

 ارانب مجمع كت زرإج نكي مز انين ابن يأ كتلاوبأ ربو اهب مهَبمَلَو طق ةئيِظَحم

 قري بلا ةفوحمل مثالا مزه ىف ىآ هدم يح عي موَيو تْوَُي مَ دوم ٍ؛ِهّيَلَع ام ٌملَسَو
١ 

 ٍنِم ثّدَبلا نن دج لإ اهرب ىأ م ناَرقْلا بتكلا ىف ٌرُكْذاَو اَهيِف نما َوُهَف اَهَلبَق ُهَرَي ملام اَهِيِف * 2 ها
 ني مق م

 اًباَجح ْمِهِْوُذ نِم ثَّدَحتاَف راّدلا ّنِم قّرْسِلاَوَحَ م ل١

 لثمتف َلْيَرب انَحْوْراَهْيلإ آنْلَسَرأف اًهِضْيَح نم ُلِسْفنوأ اا اَهَساَر لفل هيرست اًرْعِس تلسْزاَف
 و وللا هد ةووايوس ار اهنا دست اهل

 0 اًملغ فلل به ها دثلَبَو َلْوْسَر انآ آَمْنِإَلاَق ُئِذوعتب َْبَع هتف :«٠ ايت
20 

 ذك مالا لاق ُةَيِناَ يدي كمل ُيّورَتي رشَب ىبَسسَمي م ٌوْمْلُع يل ُنْوُكَي ىنا ُتْلاَق

 : نابت كل 1 ف لرزح رب حفني ذأب ىأ نيه َّىَلَع َوُه كبَر َلاَق باريَغ ْن "رم ِكنِم مالغ قلعت و

 هب نم د انتَرُدُق ىلَع سائل هيا ةَلَعْجَنِلَو هباَع فلم دّلعلا ىنعَم يفرك دام نوكلو

 اهيل ىف لاقت او ل وزو يتلا لو قمت صقل زن هلا قاكو
 ُضاْخَمْلا اهب ًءاح اه ٌءاَجاَف اًهِلْما ْنِم اَدْيِعَب + اّيصق اناكم هب ْتَحَنَب ُتْذَبَناَف ُهَتْلَمَحَف اًروُصَم

 اي ُتْلاَق ٍةَعاَس ىف ٌةدالوْلاَو ٌرْيِوْصَنلاَو ُلْمَحْلاَو َتَدَلَوف د لع دبش ةحنلا عالج ىلإ ةذالوأ مح

 اهناَق ُرَكْذُي الو فرعي آل احترم اعيش دم: اًيمِسنَم ايمن ثنككَو رمآلا اذنه لبق ثم يي هي



 مكرم ةروسا”رسكو را 5 راب لج, نا الجريب شمت ناك معا تعا  اقأ

 ٍءاَمَرْهَن بم اًيرَس تلدخت كبَر َلَعَج ْذَق ىِنَرْحَتال 1 ايلا لفشسا َناَكَو ٌلْيِئِر بج ُىَأ آهبخت نم

 هيل تي ناب الضأ طيقشم دوز هلَو سباب تناك ةَلحلا عذجب كِل قَرْهَو عطنن ناك
 يطرلا م ىِلكَف ُدفِص هديب ُب اًبطُر كِدَلَع اهرب هَ ىفَ ٠ نْيَسلا ىف تغدو ابيب

 عط الق نكشف ىآ هب كلي قتل ىأ لاف نم لومي وأب اْيَع فو يرسل نم ييوشاَ
 كيو َْيع للا مآل هن ك َتَفِذَُح َنيِرق ٍةدْيِزمْلاَم ىف ةَيِطْرَلا نإ نْوُن ِماَعُدإِهِيِق اًمإَف ِهِْيَغ ىلإ
 َىِلوُفف ِكِدَلَو ْنَع ِكْئأَسَبت اَدَحَآ رَسَبْلا َنِم م نْينكاَسلا ٍءاَقْلإل ريما ٌءاَي ُتَرِسُكَو ِءاّرلا ىَلَع اًهَتكَر َح
 ملكا ْنْلَف ٍلِْلَدِب ئبانالا عم ِِريْغَو ِهباَش ى ف مالكلا نع احكاَسمإ أ اًمْوَص نمْحَّرلِل ُتْرَذَن ئنإ
 ايش تئج ُدَقَل ُمَي ا ٌرَمْي اَوْلاَق م ُهَوَأَرَف ذاخاللمخَتاهموَقهب ثان كلذ َدُعَي ىأ «[ةواّسسنإ مْوَيَلا

 00 لج ْوُم نوره ٌتخاََي ٍبأِرْيَغ نِم ِدَلَوِب تينا ُتيَخ + اَمْيِظَع 4مؤايِرف

 ٌتراشاَف ُدَلَوْلا اًذه كل : نأ نسف ناز 9 اهب كلمأ ثناك امو اَئاَر ءأ ٍءْوَس ًاَرْما ِك ْوْبأ َناك

 يلاُهَبَع ىَنإ لاق سوو اًيبَص ٍدَهَمْلا ىف دج ىآ ناك نم مْلكَن َفْيِك اْوْلاَق ُهِرْدْيَك نآدييلإ هَل

 اَمِب ٌراَبخنأ سائل اًعاَفَت ىأ "تنك امي اكَر رب ُىنَلَعَجَو +. ايي ئلَعَجَو َل ايجنإلا يأ ٌبتكلا ّىِبتا

 توم ُئتَدِاَوَرمَو ليَ تمام انهب يت ٍةوكرلاَو ٍةولَّصلاب ُئِناَصْواَو ُهَل بيك

 َمْوَي َىَلَع هللا َنِ م َمْلَّسْلاَو بَل ًَيِساَع همويِقَش اًمِظاَعَتُم اًراَبَج ُىِبْلَعْجَي ْمَلَو اًرَدَقُم ئبلغجب

 تلذ ىلاعت َلاَق ىبْحَي ِديٌسلا ىف َمُدَقئاَم هيف َل 1اقي سو اًيَح تعبأ مْوَيَو ُتْومآ مْوَيَو ُتْدِلُو

 ُتْلُق ِرْدقَب بصنلبَو ميرنا ُلْوَق ىآ ده ٍاَدَتْبُم ٌرْبَح عقّرلاب ٍقَحْلا لوف مْيْرَم نبا ىَسْيِع
 وبا يلسيع كو وَلاَ نراصتلا مُهَو كَ وكشُي ىأ ةّيرجلا نم +0: َنْورَُمَي ِهْيِف ىلا يحل ُلْوَقلا ىنعَملَ

 اًنِدَحُي نأ َداَرأ ىآ اًرُمَأ ىَضَق اَذِإ 0 م

 ريغ ُنِم ىسْيِع قلت كلذ ُنِمَو نأ ري بضتلابَو وه ريد عقلا هدو وكيف ْنك هَل لْوقَي امن

 آملا مُهَل ُتْلقاَم ٍلْيِلَدِب لق 0 را رع لل حسب ةردتلاف كارو وو هللا ق جل

 ةنَجْلا ىلإ د ٍدَوُم 4 عيقَتسم ٌقيرط طاَرِص ُرْوْكْذَملا اذه مبرور هل اوذغا نآ هب ىمرما

 3 ُلْيَوَف دلت كملاث 01 ُهْعَم هلاوأ هللا لبا وْها ع يف ئراضتلا ىأ مهني رم ُباَرْحل قفلتخاف

 هِلاَوْهأَو , هملَقلا موي :روشحخ يل هم ميظَع مْوَي ٍدَهْسُم نم هِرْيَغَو ٌركُذ امب اورفك نيذلل ِباَذَغ



 مه حارس تع ل مكرم ةر وسما "رسموا رابح رجم نال اجر يظن ررشو دج رت ناك

 1 7 يي مهم سام هم 000 دا مم ل مم و يو وكم او 7 8
 نكل ٍةّرخالا ىف ادنوتاي موي مهرصبا امو مهعمسا ام ىنعمب بجعت انغيِص مهب رصباو مهب عمسأ

 اوُمَص هب نيب يأ )نيم لْطبَص ئف هيلا ىف د أ َمْوَيْلا ٌرِمْضُملا َماَقُم ٍرِهاظلا ةَماَقإ ُنِم َنٌوُمِلَظلا

 ماو رد 5 روس هن يعمم

 ل ل ا ل لا

 ع ةْفَع ف اَيدل ىف هَ باذعلا ف هل ملا َيِضْقذإ ل فدا أ ىلع شل

 م

 مهكالشإب ْمِهرْيغَو ءاَلَقْعلا َنِم اَهْيلع ْنَمَو َصْرآْلا ثِر ديك ات نحن اذإ ب («ؤ َنْوْسْؤُيالْمُهو

 ٍءاَرَجْلِل هْيِف(م9َنْوْعَجْرُي انيَلإَو

 ناي ركز )يي ركز نب يس( 16 ةمحر جس لوم هدبعإلاكغ اءرف ىلابرببكس د اكددوري لح ب اس هاك يم... ور
 تيل وبقمى اهدوج كاعد تس داكدروري ةييسادحإ كس تارفضن “ل ) رار كراك دورب يساري وطي فخ لوبن بج( اك ةمح رج
 مج زي انيش)- قلبك ىرطس كالا نرسل نو قيد ز نإ قسد رمال ابآ( < تفو ضاخاك

 0 بطحلا ىف راثلا عاعش رشتني امك هرعش ىف بيشلارشتنا لحي تدابعيم ذقن هت لع اذ تقيقترد

 بال لاس قيل لس لن ثيبيل نب اوكى لكى رول ثيل ارب غلج كل 1 ىزلكا سبب ع كل يك حررط لما ىديفس ل

 ضذحا تن ب نق ل كلم حس نارا( وزب لظزف عر باننا روقاثاقآلب امك ايك [تذووو م روط لا

 انكر شي دما لع روا( كس ليك ماك قو دنت [ءجس اياول ليتم اك 28 « ل ب آهيي سلا ررط لج قل )- لوماب د لم اك
 2 2---ا لش _ لإ راوتشر قب“ مع ريا ) دعب بس" تس لوراد تشر جالوت

 ل ةيساهتكت ىق ب اوم جب ابا ىديت قرد ايلركه رب اشم بج ل ارسا ىف نس ب اك اهيدج_ ىلإ درك حن اضوكن ب هروا توجع
 ماج ياس تأ رثوو لش اناس ىشري )طب ثراو قل اكب وقاد الوارواوج ثىراد لاريمدج ( اهب م ) كحد ثداو تس

 كن دايك نايباكىا' لوب د” كات هك دج فس مالسلاديلعاي ركز نكتم_اكورج براوج كرما .ىبنش سي ل تدوص لاك

 كس بوقلال و الواروا ار يهوم ثسراووج كك داير ف تمي انعاكشل ايا تب لوم تفصل 5 ر هيا ساب لول خركاروا ثرراواربم

 :ة دنياك دل تئاناياكلرل) © ليلتي كا ِ اري ارا( لح لاوس 0

 قش مناك كس دلي لإن ةيسد قرف فوك مت! ركز سا( كيا رفداشما سو: ةس كل وقل اعدك. نس لاتدخل«
 اكي اء ب ست كس ب يروا يك أ عكر لام ان قس اك ىلا لا تم )- ايان ليت ءانمجب اك اوك تس 4: لس لا
 وأءاتا كدي اهذب لب دوا حج اب ديت قري ليلا ارد اوم حررط ل اكله سس ريم كا يكل ف ماسلا يلع اي رك ( ايوب ثسداد
 روا لوم كلاس لشوس كليا أبي زق لوماكو قلب لعرم ىرخ كر عؤتم_[ وم ليخ ننس لس ح اتعايتع )_ لوماوت اي

 هرسكوأواد ليي حس لي واود رشسر وا كح كس فيتا يك ا يدرك رسولنا ووتع لاك ىتع_بس قام كرب # فاحت كدت كرب

 اوجداشرا( ايكوم ايتع يحرر ا وظاي و لذب تس ءاّك هك فذ لم انوا ىتاللاورسددرجدواايكايد لدي ايس تبع انما

 لو اكبر داب! ب ركز سا( اكوا دهي اكل دارس فس وبدت اب كح قوي دوا ذم تس ذوب هس ءاهووج واب ) لي تلاع كارل



 محار تعآ 41 مكرم ةروس ا "رسوب رايج دلو نيل الجر يسفنحررشو عب نياك
 اديب تيحالص ككل وقوف طن لش رك قدي ريترو عرانتب تاقردناهس داب ل ودانؤل لك كس سريع ناس ايدكس
 ىلاتادغ -اهق سذوجو ٌلوكاراهبق ل سس أديب ىراببقتان) كت شنو كثب متدليلا ةردايك ادي وكمت قللت نس لشد دا( نوددك
 هد ىلاغت ار لم باوج لح لارا حالا 3 لمع لو كس مالسلا يلع اي رك لاي اكل اوس كس يب ك- كس راها كس تدق كا فب ذس
 نا لاه [قئاروا لوةهدز تري م السلا ميلعاي ركز حس ىرتوخ قرف ل ادواوم هرج اظم اكتر رق لاك ناس لت ني رك عاج

 4 قوي قرم تن ) عكس وركررقنم ىلاشن لوك كا سري ! بره اك ابك مالسلا يلع ايدك ( دم دن دايتوكة سس ركل وق حسا نا ذ
 مق ) لوكس لوب كك تار نس وكول قلك سلات هسداملاومداشرا( كح دانب تماطعروا ناب لوك ف # وع لماع

 ملكتح لاع ايوس)_كس وب ع سررتت م ين 0 ل عل س ع ابتس نيولوك راد اتارخ ع اوستءارناد نأ

 فأول ابتب ءلكأ حس لي تدايع ةرججت السلا هيلعاي ركز تررطعح شم ) سم د ار ل هرجتو رب ورك مولى ا هور ( - لعاف 4

 نلايب كاي كادغ ماشو راو مك اب رف هداشاون دوا( كك اج لك تدابع ل ومخ بسك انه عر ركراظتا اكلك مزادرد
 م السلا يلع يركز تيرطخ ب دج رول ورك اك ومما بسس تدابعدوا هك لكادخ ماشو عيدك يامر ف تس هداشا نوكول قم )ورك ا يك

 وكم السلا يلع دعب ل لاسدوردا ايكر مك متل دب كن اك نك جب هو حس دس اي هنوكت يحالص كس كم الك تس لوول لن يس ا
 - قد # دوب لع ىت نايك وكنا نس مكر( ار ا مويطصو انك ضع اءابكذ ىلاقتارغ هس ركب طا

 الع لكزبكا روا يلق تفر حس للاي نيا ضاغ ردا ( ل كس لاس يت نث هو ليات ارد قر ا م“

 كراون لث تيياور لت ) تح راك يجب سب هودوا ( ايد »تصر زج كح وكول ضش لد نااروا) لا رف

 ةييساشرواهت ربك هوروا) كس لانا رفانو لتكرسروا تس را زكتمدض كس نإ دلو طيس هوروا ( اوم ليث كانك ل ايخايك ل باكتا
 هول لو نجر واكس لي اب تاو همك لو ل روأ سام اديب هدمكك د لكي مالس ليوا ( كن كس او نس كلام رف 11

 لباسم لم هلي وكن اناس نلارك تيا مايا ثدي تدوم مال ءتدالا مي جس دارم )كس لب ام 2 اهنادس ركون
 م يساوو بج( كحد عرالطا كلصقو درك لل خت مالا بيلع مكرم لن ركن ردا ) كبح رك ذاك رم لبث بانك دنا(
 هك لشروا لرقم لافص نتن ) ايلرك هدم نس لوبا حس تر اسكس وكلي د لست صح قرش ناك ركوب كلا ت#© لولا و

 هيلع لير: )ايكو اخ تشرف بس لاب كس نلا ذس مكر -«اهقدحب ك- تغ ارفع شيث لس باك آ-اينرك درع سس وكول
 مت لع لالوب هو( دعب لس ل نايك 4س مالسلايلعميرم)- لت تروص نانا لمي سومر م اظ تش اسكس نا! ووروا( وكم السلا
 اب بسد سرت ل ابك تشرف( 6س اج ثسم لع تن كك داني رمل )س لادغ قرا لوم قل هاني كن ترس
 ليلك فس رشب ىلكجب دليلا ارد 4 اجو: يك ا« زله ريم الوب وك( كوم ىئ تج ) لوداك لو زل اي فيكم يك اح لونا
 اهب ( اكد ديب سرت كس باب ريب نت ) وم ىلا اهك تشرف لوم داكدب ل تروا( ح لوم ستوك داش قصروا ) هز

 روا لب دراي كيوجب لرب ب تحس مك ريمكس ناس آت بي كح رهو )لح ناس 1ك ره ك ع سابك داددد
 < فرط يادوا( لكتسد دف ب ا)- لب دانب لاش كك كس سكول سا متدكاجكك ساي دوا ( اجره مث يملي هين لا
 مالا يلع لير 7 ومر ورضوج )تس تابددش كلاي ردا( كس لبن ال ناميارم ناوج كس كس نوكوا نا ) لي دانب تضر ببح
 رارق مل نلاروا( يك سك مي تيب ةييسا خس مالسلا يلع جرم تسرع ليبيين لن كدر ام كيج لشن نابي كس نلا هس
 1 تيكر رمز نا اوم راو د ولاول با ) لمن لب لج رود كيا لب ع وم كل وكلما هور ايكإ



 مه حار تعا 19ه مكرم روس ارواب دلو رابج دلك« نايل احر يسفل ع ررشو هج رت نمل ا

 وتل امك روط ىلاسج كيب روا لترا رقم تاويل را اهون تاو نق خيران وعر ل نجا كر لقانا حايك نر

 للود ربل لري كارا لرب لامرلت ع نان شاعر كد ( كاربت - ايكوم لع دكا لك دن كب بس تدالو كير وا

 د و ل نر نا آس يي فس مالسلاريط لارج )راكي حس نب كس نا شرب قترد كد كى ل

 طقاست) ركل هوو ذاتي قبس للا الب فرط اوك تنا لك قدرا ده تكي قنا اب داب داكودد

 لي تأ رق ىرسود ايكوم طقاسترواايكايدركم ادا ل ساس سو دوك س نارك ل دب حس س را ءان ترتد هان هد ل

 ورك رم ل ب ةرواوبب اصل ب( حس تصلك ا اينجروا حس هلخن < رزيمابط ر-ايكاع ب طقاست رك ف زمول ات قرسود

 كل دعب موتن فرط كج كس رعود ة هجروا رك طخ لاب 1 كوك هيد كوي ةيسادداو# ىلإ ردا ءامكروجم ذاتور)

 وريطرش نا( < اه نال صااك اما_قلخت جب لي ركل اوسدورلا )اني دربكة انج دوك ا ) ورك صا لد نكست جذي

 عوزمه نييئارست-< برر لابي لع لسا ايكي ورك ف طك دوا عاكف لع نيرت-<جايك ا يدركم اغدا لم ودئاز ام
 هروش اهراس لكى ذإاء اوصل رك كيران درك رع نشا ع يا 0 ىريشلا ع ايروا_رلك لور وسلا ايرواهسللك

 نا تين و زور 2ك ك شبا ل لش( ايلي دس دوك كاس ءايورسلا نارا نعمل نيش ام عربا دامت لكل وج
 ورك توف تابحس نانا قلة( لكي ف سناب كس زج دا قدروا كن كمل وب كب قت ل سطس لكل
 سول! كرمه اك ابك فس وكل( اعلي دوك نس لومنااك ب للاع سما ) ليك لاي كس موقفي سوم كل لد وك كاهدرحج اك
 موخروا كت قد لد كيتروا راس كيتو د) ! نام لكان درإب هس( ايد منك ذا باير ) تك بضأ سا

 لان ملاوءداهيتد ننثن ) لحصر كرب ىت لاء راه تروا كت قد آه ذب ىتدلاو ع دامبتش( لمح اشم كس نا لع ىنادك ايو تنذع
 ايكو راشا فرط كج دس ماطسلا ابيل ميرعرب سا( يكاد جيب اقراهبتحررط سر وا ؟ايك يك يف ةرججب_ كنا لاء ىدابتةندا كت
 اهثا لوب( ىتدوخ )وو قرب ليج دوكق كلا لدا دم كا كت ارم دعو كلا اوفو ع واقل (
 قير بج ل اق تنأر | كب ل ياراكب ىف تك لح نا( لا نقليات ار نال نوم رج اكن وق
 ملك ثري زفت لكن اج لش داب كل لوك ول نلا لي حس دهس درج يوك واس ايك راغب خم عار واي مل كس وكوب نش ) لوم
 وصل رسب [انيرا ذكتسمدخ اكوملاو ىريموك يروا لوم ونزل ككبسج يد مككاك ة وكن روا ذاهب( فس كالا( لتؤكد

 ( حس باج كدثلا )< مالسيي وارد ايانب سيتي دبو شكرت روا( ع ردقم ىنلاعج لتلبي عساكر ءانب سا

 تاب أب جس ب كرم نما كلل هب - ال دام اياها كس رك و دنز لش زور لشنروا م لوم لي زور لد ءاوج ا ريب ل لق طور لل

 ل لا ابعروا كورت كفو كو ادتبسير تنذو سال سيب عفر رك [ةكسوم بارع لوفوو بصر وا عئروك لوق)
 ِ 5/1 شل (قحلا لوق تن ظلما ترابعيزقرول كوم لوعفم فو ساق يعنب بصل اروا ميرم نبا

 لاكن شيب كمفلاروا( حس ثوم” كلر وج لين تك دثلا نبا سم وروا لون تركك قراصن لي لقا دام أن ) لو هس

 انوم ماك الفرك نساني رك دارا اك اهو بحجب ثم )نيل ربت كرما ىلبسج قو كاي لكلاب وو دهس هكرايفاد الواو ورك

 رواد روكي 3 كح نرخ ارب كتم ليوا)- حاحو ع وووسو اوك ايدك فرو ما ل( وا

 وك نا ع نوكيا نيني بصخرلاروا كس لن اب فو ذك و ه ذكي حس نوكيولل يتفرع ركاب ووو بص

 لولوو بصئرواو سك ناالوركت داعى اوم_هس داكذروب اراب رواد كودو ري قا ريعشلا كنب رول( زيان اءرادلقم



 مطار تأ 418 كرم ةروسلا "رودي راب لج نول لجر يفت عررشو مج ةنيلاك
 تءاراس ريس( اكوتورسك لل ار دقم لق لكي حس نارك اروا اك بصق لك لي ا ردقموكا ا لكي عس نادال تأرق

 كس تيصنت لكم السمار يلع ىف قرراصنروا) ايلرك ا يهب ف المخا لس لوك و لدوجواب كس للا( ع اناج لس فرط كنج دج)

 راسك ادخ هول ث سرك وكر اكل ا ضر وا لبن شنب كس دللا كل ب تكل طنب جبد در عر ورش تا الخال هس دب
 ىاي للا لغ قتل سو رفاكوس ( لج ىلا ل لوادخ نمتلك س يانا هورك هس رسصتردا ل كيرش لم تيبولا

 لكى - كة اج اهكا لت ل بااذع نب ري رشوك وكول روا ند ك- تمم ايق نث )م دم آل كد هس ذب ( <س لاو هس 1) تنآ

 أ لش صل بقتل ولوورر رصبا و عمسا) كح لب اجو اوكي نر ل( لو ركل تلاسرو كرنب
 انو) 3 جر [نيل( لن تررخ 704 ل "ايفر امدرر لأ ل نإ يك درر نك ف كلي ل 1

 خيساذس لوبن قت مهسفنا اوملظ-جحررط ات رابعرز فل نوملاظ )ل ذر لع ارك وم لكم اني(

 ا ! بطاح تكد وكت ايآ كى اهتا دف كت كس نب حدئادوا ركن عد وكل الاب كن يد« ايكيا
 هس ند كح تبت لا لبثأ يو بلآ ( سد خس هس رهج دوا تس دما ل اند ليلا ارو. كك دروا كح لي ترث آ[كس نا

 ذى نياك لكك رح لقرب ناو لسن يس الو فوف اكن د كس تم ايتو /رافكن ا يقي ب آي دش ا ننال ) ساد
 روا( اينو ) ليث سب لبن ىلا ورب بس كول رو!( كب ازعل كول نا )6 اج اي درك صفر مش الج ( ئايئ دري سك

 ا ام حس انو فرط وت ىرام واكس لن امور ثرراو كس لولاو نجس درب ساروا كس ناب ذو متل لكن اما

 - كس او تاك اور لاير فو دللي 0

 ا ا تا يي

 داه فاك لج كى يريجون ل صعنيهك < جاجا دكر م اناكت دوس ىرول ب مان كس ءازجا ضنك ىبي ىل [رقروتس
 روااك داهج_ فنك ه-ا ميرك فنك كى مكس لكي تاور لاك ل ابعن لبا تررغح_ جس فق اك قداص ملاع

 لش لوم نكس ىلاقتشلا ريك سقي ساد ليا 6 قداص < فك دواك ميلع < فن ع ا ميكح < فنك ى

 دهن مانتكياح

 ىركذ .كبر ةمحر ركذ اذه رطل ا ترابك ذقت ىف وزكءادتجج_رثي . كبر ةمحر ركذ
 له باج قلوتفمتفاضا

 كس شا اكهرئب بج - جالي ثتتذاضا«تفاضايب هدب لوبقن اك ا هدبع_تس دبعج | روك دل ابرك
 < ةمح ماع هدبع ( اندبع  هللادبع رك ذأ ومآ 0 قلعت تاس
 .ةادان نا تقو هايا ئلاعت هللا ةمحر_جحررط لا تدابك- جس نا. زف رظي روا

 .هرعش ىف بيشلا رشتنا- 50 اتي لاف سر قيقترووج يك اني حس بونت ا ًابيش .ابيش سأر لا لعتشا
 وان وول ل_.ديتو نار شم زقر هور ىلاوم

 دك عس لثدالوا لوري اي نكن: بمر ل ش بنتو” نولي د لن كس ماكان: مورحت ل ابيب لس ايقش
 - اج ثمنتس تروصو لك يفب نيي هاك اقرشي دنا وكم السلا يطعاي ركز ترطح .نيدلا ىلع تفخْ تفح

 - رك اطع حس تر دق فيا ضي داع بايسادطساوالب كس يدارمس كلندل نم



 "ارت عآ رع ةروسءا رسوب رام رلج» نيل لج يسضتعررشورمج رضا

 ررطعاي ركز تيرطحرعب لس قولا, لوط ب ذو اب حس تايح نكس ابك نيس انشدك تن ىسيحسي همس
 شاه المسالك تس لش ثيي دعو: قم م اناكن لا كس للا بتبوك تايحكس ناادئاه اديب لكلا لش شامل مالملا
 «تررطف>_ لس جي درر يش تلبي مع ل ناو ماسلا دلع قم تررطعح نكي_ لال كس لسس و بسر هد هدايذ تنم لس قش هيس تا
 خلاك ايمس لاي ىفادداج تاايح نس لوجناركوديبش كام لايامف را شاكرا شارك ايام رف قري ماشوف |: لوم
 - لو تبان كال بيشروا تفص/: قتل ساس قت تشل نيام ليت ديب مانسج كتل لوك أ

 لوح اه ذو قم. ايتع ربكلا نم تغلب _ج تدابع م ارواب لوعشم . ايتع

 مئاضاكساظفل اوم كأي حس ضب بيعرب لي تلف ب اوج لذ تكونا ىوص لج رسمات ايوس
 2 كك يدركها و روط ضاع باترول ب طلاب وت عساي اذااك ليي طلغ لا كل مم ا ودشفير د صقم اكن آر قس

 ظ د لو دارمت الاكل الضاد سس ةوك زو انانح
 - لب اهلها ذاك د ل كس اورو ارم دبس 11 نم لع مهنود نم
 باليخروهشماكم السلال لبا ربج تررفطح عرور نيج اترك يت سس رددوكن ين قمل مانتديجب نآرق قاعي و .اهحور

 جس ثم اراكى ونعم تايح وم قى وروا ل تس ال قود د رلكويل هس

 لب ن5 كاشول»و بحبة [تتفو لا اساس مالسلاابيع ل سرت ترطخت# . اهبايئاهسبل دعب ىا اهل لشمسف
 - 2 1نع اسهتيك عملاء كس قرب الكوم سئل اغا با ذهبا سك

 بع لك تيار ف فس مالسلا يلع لمار بج نم عردلا ىف خفنلاب هتبه ىف اببس نوكال لع يبلطماك بهال
 كل هللا بهي ىكل لى وم يررظ لا تدابعي ذقن يوك حس بهيل لع تنأر ثروارجل د ذك تكون لب ةيسد لت

 مضل كر ماقمناردرود كيا يءانبالك يح تيياغ مالسلاديلع برع تمرض جس يارا ايصق

 5 رمت لوب قب .ايرس
 1 مزال ضلت يس تسول وص قلد روى حس هداشا كاتساب ديكس احكي ف نير تخ تمت لوقف

 لاب ضقت لوك م تسروص ما لوب لك بج رطابك هكر كر هذوداكتمولس نر[ لظركرقف الط يدك ناك يدلكالاع
 هد ليك

 < ءارتفا تاىازتجاك ب كرك كس ايرف
 ىار ةعربا خا وكل احب لس حررطرج دول ىلي د ىف سائد تهيب مون ا خام ررط ل .نوراه تخا

 نااكبسلغا_هس لي دك اك اكن ناوكن ودب هلو دم تنام تار ععتس نوراسه تسخا كل يي ى روض لكي رب حررط
 ىراكز يب يو و قتزج ناو ارك موي بلطم كيك نو راه تدخا روا ل د ذك دج لو# كاوداب قتددارم تس لامك كبي
 راصري ركارواوم ترش ل نولول لس لنج وا لور صخمت كس ميرموجوم نوراب دوا لوك كبس نامقكرر ب ع ىدتناورإب لي

 هس لو وفك ينل بصل وكىوالوا كنيسدلاو لئوبك لئزرعتتس لوك نلوم قت لامي "جرم تعد ضن
 جك لقاف ل نتج ب نو لمت ب نزور كس لوعفم .ايغب

 - لإ كل كل قدس رج عم خل اكرام



 معارض تبآ 4133 مكرم ةروس "رسموا م راب لج« نال الجر يضع ررشو رمت تنك

 ع فرط كن هللا دبع ىنا” لوتس مواوراشا فكللذ

 كج اعلكذ_قرق .نورتمي هيف ىذلا ىسيع ىاوه_ج لل تدابع كف وذكء ادت. نورتمي هيف
 لح كس راهنت هوك بت ري -ةال نقل ليفت وركن ارب ىرامج لبي سراي كس مالسلا يلع سل تير كس يب بط طم اك ا
 - لب تك قر اصن ل اسيمج- ليت نب كسدقلا هواك كس طلغ ى كي دواس لايخاكدوبي سك اسيبج- لات

 وك وف امنا انقل ب سند نداكتسم يق دارم لنك ذ ور ضاع نت لس لهسذوخ ا سدو ب تدابش . دهشم
 ده ايكايارؤ تاباتك باصرواقرضاحاك, ناد ىا- وماني د باح اكرادرلو لم لحو لوقت الو عرضاح لابي كس ىلاختادخ

 كى و عرالطا كمن” با عوكل ولاو ذكر اكن اكل وهتاشن كت د دفان بس كى لاقت اد خي لت اخ كس فبكة دوس: هال ..: طلرز

 كس ةروا ناطعااكت ببر شب كافور تي مرت اس قألانس تمد اشب كلا دور فوك لاو ن# كمي كس ىلاعا 7ناروا يت

 < قتورك تاك لا تءايآءنلا نايباق زكرمو نوم ىروماك« ل نجس زاغآ اك يرم ةروس ازصترجي -اهتن نالعا كن امتنا ققو نلايذ
 اىرول ين هلكالاع- لن جديا ترجو زيف ترج هدايز حس بسوق ترعقاو ك- فبكب راما ل اد نتي هك يس يوكن كال“

 دع لركن العال وجت انا فوشي بس لك ردت ل اك اقاو < لوم قرط س تاققاو زينا بجتروا ترج ايارعتانماك

 كالاح نلا ببجج «بس يارومد الوا شيب لاي _لخرم لسا كسرت ل ابجي كس مالسلاريلعإي ركز ترضتترل عقل او زيبا ترج لب اي

 ايدو تنم الص كل ”ايتوملا و لانا روطم اع لم

 يي قلخت ل قوي رفيض قب ارواب د لك قاب كيتا دوك ب لوي قيم ل ايي ن قلعت نب ١كم السلا يلعايركز ترضحروخ
 ورماج نااج كبك امصا؟ج_ دقو زيا بت كوبي اك دهب لكم السلا ديلع ين نديس لاهي كس ئئأري- قوم دج ب هوك الا
 لاي مي ايل يكسب نير فكك يأ ظفختاك اب لا نادم لكى تس داشد بدني بج كيا تظتافح اق قكلاجج تس لال رق
 ٠ 50 لكس تسمم راو د تلات كن لامس

 لفت اكن لاهيا امر سكس موقوج وج دوج وم نب اج ايلا مي لوك ءاقدو كس نلارلك يس ريل ثا قول اؤسلا يلع إير ك ترطح ش
 رلط كح ترتيل نا يراك السلا يلع اركز ترطخ لب عرراظ سلا ىلا وسلا تنفخ ىننا داشراكس نارك ايدج كك دك
 اكلوقروسودرم نا نلاتساد كرنب لكي ىكطظفختو ظفحروا نايب لس ايلا تاب آلا يوك_ايك يك مترك ورم زعلا لوا ريدج ماسلا

 ىنارواددلو ال كادي اهب خيا هورك ات ايكيا ري لش لل اهتاومرك كم السلا ديلعإي ركز ترضخ ب واج قونخمطاتراومص الخ

 57 اطعدالوا لت يباب أ و: تسلل ةرباظماكءاكتسد هنا ذس ىلاقتادغدجداب كسك اوم علا لب روك ايرككرط كويت
 دالوا لابي كس مالسلاريلعاي رك تررطتول وكول كسب داج ايات رواسب اج ايانس م السلا اهيل مرهه الص ترص كس لا

 مرا كل اهي هس مالملاريعايركز ترطح_ لإن ةلع ركل زج زيا ترج هب كك للا مت لئالاع- < ارو بت نري سوم

 هيلع قت م” قت كسر وشريف ل لاهي كس مالسلا ابيع ميرم تررطحن كيا هس نس اج ساي اوي دج ركا دكت دوجوم قا باب لا
 ا ءايك ديبكا وقت حس لا فرس بابرغب لاهي رواش لوفو» يابدوا لام لاردايوك.ايامرف طع ردقلا لب اريج السل
 -<- اج لاب تبسانميب لم نوصل وأود نابي سرح

 ادخوج ي مالسلا يطا يركز تيرفخسس لاهي .........: نلاتساد كل اقر دف يبا تب رو تءاينن ا. 40 رش



 مهاجرا 19# محرم قوس اهرسموراب ”ءابج دل نبل احر سف حر متو لج رت نيل يك

 هنا راد[ كلتا اعد لكم السلا د يلعايركز لبي ع بس- < ىتراج كانلايب لمن كى اء ليند# لتر ل ىلا
 لذ دوا هس ند ىرديفس ايس لكل ولاب كس رس سس رمش سال لوب ل ركل اي كرم لو كسوم روز رمش ! رشا

 ركاعو ل كس لاريمروا جس دجتتس سبع انوم اكد ال وا بس احس طاف قرج اق بابسا مكن لو اكو جيب لزنم رق 1 كيسا ب
 بج نمط لان مري 5 قا لهن جف طور لير

 كك وراد تشرروا < ليت لوا قول رمد لوم اكو لص زن 1ك رف ع ناد المرور ون اكذام كي حس يآ

 لح رب روطماع ىكلولاعد كس كس دالوا- ني ىروم دج دخب نت اعد راسي - لي داكذ شري تمار طلغوكت مارب ليتك جس شيلا

 ير اخ لم اعدك ايكى الدساس تمي سا ذ_ ءاهقف_اهتدوصقن كر انخا حس لورسود بلاغ 3 ابجي رجب دواس لاب كى

 جس تيطضفاوكو اش ا لماع دك ايكل الدساس تعي[ لا ف ءاههقف_اهقووصقل
 ثراواكل ا نيادولاهقدثيدنااك سم حا ضكس لا. سا تما دف ضم السلا يعير كة اه امج زكر ري تءاعد للا

 عرواك اهنا تعاملك بس لش ثيدص كنك ايججس ديب تس مالسلا ايما كل دركانق كالا كس كس ساني
 ادب تي مك اناءرفيي وم تس رك اعد ياكم السلا يلع اي دكر 1 دع ام قرص بس لإ وت كيج اجرب سئ

 وراد اكل ام لح باب رق لوقا رو تيتا تقارب لاو ثراو اكي وقتال ل ار واوم ثسراداريموج كح
 صا لوك اكس رج الن فاصس لاس. اننكر يقم ايل ركن لايب جوي لن اعد فر كم السلا يت أي ركز ترتر جس قت لوم دالوا
 د لوز دي نوت طر كرا تح نيرا رو خلاب باني 3ك ءارو كت توثووروا لكس خارو

 كس كرمال بايسارمخب لاي ول تكس درلا انعا لداشب ترق نس باحاطناناز لري ترق فادولا ف
 - ليا لوح لاي هس قادض»»« ل قر

 تمم تالت ماناكل تسل نورتو كب بآل ومداشراروا لوم ىلاواكراب لوبقم اعد يركز ترطعح
 هس بتروا وفرن ءتداثب كف دج اك# اهي نيساددا هيدا اهدا يركز ترضخ ادمن لوب حالا انمب روأ

 ا -اكوم ىلاغ نراكت اريم اي؟ كل داجايكن ااوج لايك هل كرست ل ادب كيوب ابسا كرب اظل هك تيوب

 ال باوج ات 4_2 لارض دلي .اهق لي اضازتحا لاوس رك يركز تتح ؟ ل عاج كر ايلا تروصروا لوك والغلا
 كرم مج ركر ب شدي ىنيا مقووخ_ ومد الوا كرب للث_وه قع روتسوب تالا هدوجو هب - لوب سا قلوس

 ل رت ال لو | رلذ تردخرب نان تح زان ل تست كرام نك ةيضؤاب 1 لل ئرابمت حررط لإ َ

 قلل تزور نت مس قردتتو تمووجو اب كج وم داشرا لمت باوج لس ىلا لب تك اعد كس داشا ىثىلك_ كس لق

 شرم لون وكيس ايدك < ايك يارا ل اي نا تاق ا عر دي شر وول احا كب
 - لل لي تسمعي ب تس اورد كيس ضو لوما زس وكن ابذ ل يشدو

 ب يي روطاوطباع باترول غاب زوق كحل زاك ىلاييطلغ لا كل بما مورمدوصتتاكديجب ن آر فاضال ايوسالفل
 تي رك نذل

 ن_ رق خا يطير اجو “ايو لكلب تك مو لب تس كن اي كوكب يك كرسود ىلا بع ترضتروا

 نيت رتاوتم_ لوكس ل وب لس كول مس كس راح كح لوم تكس ايوس تفو للا اج قدرا رق تفك اي ثلث كس



 محار تي1 م19 مرمةروسارلورا ١ دع رابجج رلج» نال الجر يضتعررشو دج تنل اك
 كلاروا ل الو رجول فرط كت دابعوكن لاس هراشا فس بآل 1 لاي كس ي آم و بج دوا يآ ثم ل زادنا ىادعقاو- لمار

 -_ِ اه” سبة ركل ب اك نوم مولعمو اسس تعاور

 روا لوم انيس [.ادقرص الخ كرت كيس ةلامعا كيم لي كن اهب لتشمت ن_ نا ةرق مالا يلع للك: ............: تكتب
 د لامتادخ لبلد ك- فاصوا لون نلا_كتس را كت دع اطار وارادرهتامر فكس ني دلاو غيبسا رواج وسل س لونا رفات كا رخ

 و ثماره مكي تى روا- نو كسر شعروا لد كس تءوم» نو كس شادي نار رف طع قت ةلسو نماوكيس 1س نوت ا نر ىك

 دهس اجب هطساو تس مل ام لادعب كس تومروا تس جذي هطساو تايد ينل يأ قت كلك حس ثيبب كح بابل لث لوم كت يبجلا
 نم نا تن ىلاعقتادخ كل لسا. اًكوتانم اس اكتم الاح تس كيا نادك رشح حررط رولا, ر ليزر لخاو ل, ل رت ديد لج
 د[ درك نوفتو نلوصام ب لوبج

 ليان وقس للهم عرصعب ص يررمال يط رع عرخ لايك وز شدني
 هذاا لع باي قرش كركم ورمل تس نولاو خيا آ-لك فس مالسلاريلعاي ركز ترضتولاغ كس بآل ردي
 ل جار كن يقف كيل وف تاياور فش ع _لسلس لما يس درت تأ لاو 7 حاد للا ؤ ودرب لابوروا نكن فيرثت
 نا رثتل 10 تفارق قراوما ب آل جى

 ثمار م السلا بيلعميرم ترتر لأ ومراوومت السلا يطع لا ربتب ليث ودعي كس هس وع رد افتح ل

 ةيساوأورم ىلا قعر لا ايدج ٌءاج ل تس لاهي كل ومب قي درطساواكى اوك مل قاع ادخ فوقك د مرادك ابكي

 يسر حس دك ايدك اص فاص رك ييد وك ارجو فوك نلا هس مالسلا هيلع لير كهل ركود س٠ تس 1 تولخ
 ادلع مكرر سدة اوم لترا رقتساوكس كات لوم ب وكف لكم درب يل آروا لوم تشر فاو اجد اكدتلادلكب لت نلاسنا لبي لبث
 مشرف ؟اكومادعت رطل اكل ره لوم راكدب لن ىترواعس لوعىو امرشا ابكر باقتتاو ترج مل مازسلا

 ىلاقتادخ_ كم اك ت تخت بابسا ىموك اى رورضي رواج لكتاب لكم لوك كك ىلادتادغك ابك ب باج نس
 باابسا الب روا تنكس باابسا- لين رواق حررطرب ب تان نقيل لبي داعك د ملماكت د دقو تقى ياوكل وكول ملك يام رفد شرا نس

 كوي لبن نلايي مكس نلا ف مالسلا يلع ليرتج وق كدلكمج نورك ل ساروا لبكي نيدو اد داشنرا مالسلا يلع ميرم بج د كب
 يكل باق كس ن_اهكدرنموكن وكول ب ول باك دأب وسروا لسا ربجكت ب هو قف با _ ايكيا صن لا سب هيتس نت قرا
 لمسروا اي[ بيرق تتفواكت د الو بج كى بم قاوم زو فس نلام نوت اب زيا تريجروا كولا سا نكي وركت أرب ياهلا ان_ىر
 زاردرود ىلرك وججتوكل وأول نا مالسلا يلع مكرم تيرطحركاربحكس سبي درك روز ناك تسمتف- لوبثاو ايكوم ولو ا

 روا قلوب تددالوأر وفدعي لس رار قتتسارك و تك يب لناس فالتخا لب لل سمس رع لكم السلا هيلع سم ني لك نك قال

 شادي كي آدحإ ك ديمون تداع بسك قب ساد كن ير ضمن يقف نلعب لات كس تمد الو دحب كس نيش د ]ضن
 لكي آلا خبساج اندم لب كبت لوك سا وق قوم تدالوأروفدعب كس لم ارقنتس اك اج ايل نا تسد نكي لوم
 ؟ح جررت ايي سا وق .اج اي نام تمداع فال قلك سس رك قل لن ك- بابس الب روا زيكا تدربت قل رس داس لس لدي
 تري خاسلس واى "ارك رب هورحإ لس ثءد لورود راع تقرا كياووولاوج و رش ذو روك لا بج 0



 مه حارس تأ 18ه مكرم روساةرسأور إي مداد رج نال الجر يسفتحررشورمج تناله

 دثداي لاول ىاندب يبا وريسك اح لوم لكبرم قت لتي سلس داع لسا لم شككت تالي ب نايذاكن اك فوقك ىاندبد

 لس باب ىئاتدب قي امك كد ىلستذ مالسلاهرلع لضرب رك د ثار كنا -اوم ادي كلي رموشريفإ كس تدك الفك ليه

 وأ الب تاءح تضخرد اكرو# كل 1 ف اهكد ل يدايثب م« تاءاظتناك- لا ذس لاقت ادخ- تمكي ارك سس لاءاسدرم

 ازذغ نرتب ك_ كج زوجاكل جك جل. ذقايكم اننا كل كس د اهك انيك ا يك اكتر دف كى اقتادخ سك يدك يدوس هذان سس لا
 تيادب كي ىتدجتاسروا قدرك قى راج . منهل كس نعي رواه هد تيب روك كسي زك ةسدلم يت اءابطاد وف قوم

 لكني هك حس هداشارللب اناج ب ن لبي باوجو لاوس وتل بول ركود حس ب اهتتساو ترتد يل كس او ذساج نس اك دك

 موصل مالسا تدير ليلا تدم (اكهنبل بج )هور اكت وس لش سوير لجلك تسبب هس كر ناد ذن كتل دب نآس
 رك رم قتل كس سا لل ٌلافصو ترب فيا يلْذ_.اج لاما لايت رب تسعى كت رروك فير دو بسجل اج تدك

 جس انكسر ب حاصر هزادتا اكل ثوم لكشمرواراوشو زنك

 اندم لش باوجو لاوس كك يدان ليت نسا انكر برفان اح لاك تمكن كلماعم كس مالسلا بلع ميرم تررطح ل لا تقادخ

 ار ف ماسلا |ريلع رم تررضح_ لح لي ركاي وك ب قفص قرابة تسواع فالض م: حسن انولد تس ىتدجج للا يس باول لات
 ىعذ كارم دداءايل هر ارتب تشكل كيارم ىادتككا ودل آلي هس سكول # كس دوك نيس ادوا ايل نادك ساكس

 قد آلي ى تبين يلا» دابة لكوك اوم شاك لاب كني دلاورب مكانس اجابك قوتي -ايكم اكاد تتسبب نسل عرسك ابك
 لوكس ابجب خل ماطسلا اهبلع مير تير طرب لسنا جس تاب كم رشق تكرر قرا ةرلوم لل نادت اخ فير شر وا كيت تيا تل
 ردوا ثطس فرط لكم سلا ميلظ برم تبر طقس. ادوبي ؟ونسوبأ سس. ديب لاو ننس انهك كي دج ل ايكو راسا فرط كدب كس يسد باو
 دوك اكوج ليركت ابايك سب سا متو قت ناو ليم مايك وم قر كتاب كرر لس يكل وب كاب كوبر خش
 روال وم ورئب اك ات ارغ وقلي كسي لوب تس مكس ىلا دتادضرمخإ كس راقت اكس بطب لكووبي م السلا يلع سلع تاع 5

 ده ايلا اذه يم اقم للا كس تهدبنروا كتم انع ب اذكك باوك سلا
 ىلاو كب وكي لي زج سمكس يار كتبوا وكب لكي [تلذو ىكا توبنو بات يدك لا يل وكول ضن

 تب لبث نار قووخ ماظن كس ساروا يكل اعتسا رخيص كى ننر فس ب[ .بو لاقرب ابكى بشد كت لوك م سا ست
 لكدصو لك لوس نست سك يارواج قى ورك رف تايحان قوي تجر شم اكءاروا تادابع كل هرم ايار فروا لق

 51 17 رمال اسوا دلو ارب ىي آل تممالع لكك ابل اروثوركذ اكورلاو فرص عقول _قك

 نق درا داكن وراس ل وردت د1 لاا لاق ارعرعب لع نق[ يبان نة قنو 2 قت يجولا لى قت

 تبنى والوا فرط كادضروا ليت ميرم نبا ست ؤوورلكب يب كساد غ تروا لئادض تنكس داشرا_ كفك روط خس ا فس لوبمن
 ةررصس الوب تع رك متاك مم رك كس زج سك و كل ا كدا ةقاو تقول ىلا قتادغ < ارك تلالض لوب لح رانك

 -< قكتنب تررورضايكى د لواوكل لاء سدا ةتقاو تائب الع اووي ذي روهظزج هد ةءاجوت سكن تكي
 نادك م ايق ك- كس ناوس_يسدرأ عروش ت اف التخا ل داب كح مالسلا يلع شن لوئ اسمع نارك ا ومداشرارج

 : وموت أ هراشا صارلي نسا نكي جس ماع 2 كسهوركرفاكرب قالطااك اورفك نيذلا_< لاو ف لت تدعم ب تب

 لو هس دوا رج دوا لشاب لع رئذ قوايند لا لش التم للم قتال بث سراب كس مالسلا يلع كك سرر طحت حس باج ىك



 هرج حارس سعآ] 6 ميرم ةروس.!رسبنو راي م8 :رارج رلج» نبل زجر يشفع ررشو مج رت نما

 مق اتطروا ل لب اجو زيت بو نلاكروا نور لح [ لكن لا ند ك- تمايق نيد لين التبن لبي ىئارمكو تلالط لوم لوا
 -_ وم ان شكلا

 تدب قكاورب اله لاهيا 507 رواة اجو صف ىرث الج يارا ترص شبا ب 1 داشرادعب لس لا

 ياذا عم راق ذك لين واراريغ ياو مال ب لير ضم رق روك تورش نركب لو لال #د
 كرك ل اني يوك رورزعم ل ا

 مربح ْنِم ُلَدْبُيَو (ماايبَل ٍقُدَصلا ىف عِلَبُم اَهُيَدِص ناك نإ ْءربَح ىاذَويهرُبا بتكلا ىف ْمُهَلُركْذاَو
 ُدُبعَت مل مانا ُدُبْعَي ناكَو اَمُهَنِبي ُعَمَجُي اَلَو ٍةَفاَضالا ِءاَي ُنِع ٌضِوع كانا َتَبَاْيَرَرا هيل َلاَقْذإ

 ئن ءاَج ُدَق ْىَنِإ ٍِتَباََرَص عفت نم التيس كيفكم كلذ يي اََو ُرِصْنُي الو عَمْسَي الام

 ديعتاَل تبي ائْئِقَسسُم همس ايس اًقْيِرَط اًطاَرِص كِدْهَأ ب َىِنْغِبتاَف كَ ْمَلاَم مْلِعْلا َنِم

 ِتَبَب نايس ٌريثك («ؤاًيصصَع ٍنِمْحّرلِل ناك َنطْبَشلا َّنإ ٍمانْصآل دبع يف هي َكِبعاَطبَنطْيَّشلا
 يرق رات (هواّيِلَو نطّْشسلِ َنْوُكََف بت مل نإ ِنِمْحّرلا ّنْم ٌباَدَع َكَسمُ نأ كاين
 َكِنَمْجْرأَل اًهَل ٍضّرَعَتلا نَع هنن مل ْنَِل ابيت َمِيِهاَرْبأَ ىتَهِلا ْنَع َتنآ ٌبِغاَرَأ َلاَق ر الا ىِف
 ىأ ىنب كلْيَلَع مدَس َلاَق ٌدلْيوَط اًرُهَذ ) اًيِلَم ُىِنْرْجْهاَو ىَنرذحاَف حيفا مالكلاي ْوأ ٍةَراَحِحْلاِ

 دقو ياحبيب أ يِفَح ْنِم ©« ًفَح ب ناك هن ىَبَو كَ رفغتْسَاَس هورخمب كبيِصاال

 : ارب ئِفركذ امك للود هن لني نأ ل ادهَو بآل رِفْغاَوِءاَرَعُسلا ىف ُرْوكْذَملا لوب مِدَعَوب ىف

 نير ٍءاَعُدب نوكأ ال نأ ىسَع ىَبَو ُدْبْعَ اًوُعدَأَو للا نود ْنِم نود َنوُعُدَتاَمَو ْمُكْلْزَتْعَو
 عض ىممص

 ىلإ بهذ كب هلا نو ْنِم ودبي اَمَو هلع الق مَنْ ٍةاَبب يَ امك مفسد

 نبهَوَو (٠انننلَع اهِ الُكَو بوعي و قحشا اًمهب ٌسِناَيِنَْي] هَل انْبهَو ٍةَسدَقُمْلا ِضْرآلا

 إ ىف نسل ُهاقلاوُهَو اَعْيِفَر (مالاّيِلَع ٍقْدِص َناَسِل ْمُهَل اَْلَعَجَو دََولَو َلاَمْلآ اني ني الث مه
 ف لفلشا ةت اهتز قال ردك اصل ناك هلا خرم ْوُم بتكلا ىف ٌركّذاَو نايدالا لهآ عْيمَج

 بِنَا ىسْوُماَي ِلْوَقِب ُهْيَداََو (دالبن اَلْوُسَر َناكو ىلا نمل صلو هين

 ل قم نم لبق نيج ىسؤم نيت ل ىلا يأ أل لب ما رولا
 ا «دسايبن ناي ُفظَعْوَأ ُلَدَب َنْوُره ُةاخآ اَنيَمُعِن انِتَمْحُر ْنِم م هل انبَهَوَو مالك ىلاَعَت ُهَعَمْسأ



 رجح مارس تع 2 كرم ةروسء! "رسوب ل _مرابج رلج» نال الجر يسفنحررشو#طج 2 نما

 هنا: ايعمسا بتكلا ىف رك ذاَو ُهنم ْنَسأ ناكو ٌهَعَم ها ٌلِسِرَي نا ِهِلاَوَسِل ٌةَباَجِإ ِةَبهْلاِب ٌدٌوصُقَمْلا ِّه 2 م١ 0 : و 3. 6-2 نع 16 ا رج دقق ,< 0 ا ل 5
 0 ا

 ش سم 7 ل ص أو 2 عربة رج مورا هل ا 2و 5 2 و لس رع ريح ل

 ِهَبَر دنع ناكو ةوكٌرلاَو ةولصلاب ْهَمْوَق ىأ ُهَلُها ْرْماَي ناكو «ممؤليبن َمَهَرُج ىلإ اَلْوُسَر َناكَو
 كاد دو زد دع د 7 ود محن لس كارد ساه ت عل دكا 1 سمر د شم م” دج ا, 5ث,

 ُدَج َوُه سيردإ بتكلا ىف رمكذاَو ةَرْسك ُةَمْضِلاَو ِنْيئاَي نأَواَولا ِتبِلُقُو وْصْرَم هلضأ 4ههؤلايِضْرَم
 ٍةَسِداَسلاوآ ِةَعباَرلا ٍءاَمّسلا ىف ّىَح َوُه م )اّيِلَع اناكم ُهْنْعْفَرَو «اؤايبن اقيَدِص ناك هنإ حو ب ننال م ل كرر 2 شعواع كلل طق 2 كدر عا ل

 هم م 3 ” ل 1 2 3 .٠
 سما س6 عر ”رو 8 2 0 0 د رام 205 2 ا مو م ا 8 4

 مارست 7# 2 0 كو اهم الا عاما اك و مع لهموم م ري( ساس م 2 0 وه عاد ه7
 ٌنيِسنلِل ةفِص طرشلا ٍةلمج ىلإ ُهَدْعَب اَمَو ةفَصا ىنعَم ىِف ٌوُهَو مهل ٌناََب نيبنلا ْنَم هَل ةفص مهيِلَع هللا

 تمد و 7*2 دع“ ع ما سم مها مق م جد 8 ل 0 ”#مس اع ه5 00 0 2 322

 ةيِرَذ نمو ماس هبا نبا ميِهاَربإ أ ٍةنيِفَسلا ىف حون عم ادلَمَح نِمِمَو َسْيِردِإ ىأ م31 ةيِرَذ ْنِم دلوع

 ْدوُراَهَو ىسْوُم ىآ ُبْوُقْعَي َوُهَو لْيواَرَسإ يرد ُنِمو َبْوَقعَيَو قاَحْسإَو َلِْيِعاَمْسِإ ىأ ميه زْبا
 ١س موش 0 مة م مد عاد تزن ره ىو ها همر تم فدو جم م وصمم ى هلل هش شبع
 سيآ مهيلَع ىلعت اذإ كيلوا ربحَو مهيلمج ْنِم ىأ انيتجاو انيده نممو ىسيِعو ىيحي و ايركزو

 ليو ب لا لا رد د 528 - ىا رةوبجل وه م داق 0 يي

 تبل ْىَوْكَب ئكَ ُلْصَاَو ْمُهلِْم اوُنْوُكَف أ ِكاَبَو ٍدِجاَس عْمج «هوؤايكبو اًدجَس اًورخخ ٍنمَحَرلا
 5 0 دن < ل 00 ا عمو سوك ك1 8 كلم دس ع 7 0 7

 ئراَصنلاَو ٍدْوُهيلاك اهكرتب ةولصلا اوغاضا فلخ مهِدعب نم نلخف ةرسك ةمضلاو ءايواولا

 9 ا ل يلا 500 ل كَ 2 نيهان و 0000 2 ب 5 0

 نكل الإ ِهْيِف َكْوَعَفَي ىآ ْمهَج ْىِف ِداَو ٌوُه 40:9 ايغ َنوَقَلَي فْوَسَف ْئِصاَعَملا ّنِم ٍتاَوَهشلا اوعَبتاَو
 5 0 20111111 سا 2 تر موق 2 عر 2 يرا 2 2 0 ا ا ا جاما“ نق مي

 ّْنِم :ءؤائيش َنُوصَقنُي َنوَمَلظِي الَو ةنجلا َنْوَلْخَدَي كاِلواف احِلاَص لِمَعَو َنَماَو بات ْنَم
 ُةنإ اًهَنَع َنييِئاَغ ىأ لاح بيغلاب ُهَداَبِع ْنِمْحَّرلا َدَعَو ٌىَتَلار ِةنَجْلا َنِم ُلَدَب َماَقا نُدَع ٍتنَج ْمِهِباَون 0 ل 8 ا 2 7 500 هه » 2 رع 2: ا #7 ريا ” 54
 :ةفيسيال لق هاي دل هةر موي رويشد 5 216 وع دفا 200000 ها دعه اك

 نوعمسيأ ل هلها هيئاي ةئ اانه هدوعوم وا ىوتام هلصاو ايت ىنعمب ««اايت هدوعوم ىا ةدذعغو ن

 0 ىلع رم دم 7 هب د نال يللا م 0 ضير# )زم م دفق م ديداو د رسل ع د

 مهَلَو ضعَب ىلَع ُمِهِضْعَب ْنِم وأ ْمِهْيَلَع ةكِياَملا َنِم'اصلَس َنوُعَمْسَي ْنِكل الإ مالكلا َّنِم اوغل اهيِف
 4 مممو سدو هود

 ٌوُنَو ءوض لب ليل اََوٌراَهَن ِةنَحْلا ىف َسِيلَواَينُدلا ىف اَمِهِردَق ىلَع ىأ (مؤاّيِشَعَو َةَرْكب ايف ْمُهَفْزِ
 ةتمم جم مم 9 كا ا ا ما وع: اق قل ف م و م م6 ا

 َرحأَت امل َلَرَنَو هِتَعاطب © )ايقت ناك ْنَم انِداَبِع ْنِم ُلِزُتَو ُىِطْعُت ترون ىِتلا ةجلا كلذ ادب
 0 يا لا هيو يد تاور ص ثرار مدر د هر تا ه2 سرااو ساو مارق

 الإ لّرتتن اَمَو انور اًمِمَرْثكأ اَنَروُرَت نأ َكُعَتْمَياَم َليربجِ َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص بلا َلاَقَو ماي يحول
 را م راع ف راو ها لا اا يس ع ل ع احا دخول ا و لا ع مراسم وح
 ىأ كلذ َنّيَب اَمَو اَينَّدلا روم ٌنِم انفلخ امو ٍةَرحالا رْوُم ْنِماَنَماَمَ أ انْيِدُيا َنيِباَم هَل كبَر ِرُماب

 هم ىمأثلييت < جرم عش عع موي مص + هوم مم م* _ءاع سا ف ا ا 0

 ىنْعَمِب 29 ايسن ثلْبَر ناك اَمَو ُهُعْيِمَج كلذ ْمّلِع ُهَل ُىَأِةَعاَّسلا ِماَيِق ىلإ ِتْقَوْلا اًذه ُنِم ُكّوْحَي اَم
 3 00 همم ”ثع هك م ريم همر مريق ري دام ماما كام رجامأ ا م رعد 4 نس قاوم مع

 ةذديغاف امهنيب امو ضرالاو تومسلا ِكِلاَم بَر وه كنَع يُحَوْلا ريجاتب كل اك رات ىأاًيِساَن



 1 ميرمةروسا"رسورأ رابجح رج ناي اجريت راشد رت نال اك 7 همس مارس عا

 ُناَسْنالا ُلوَُيَو ال كلب ىْعَسُم ىأ (:هايِهَس هَل مَلْغَت لَه اَهَيلَعْربْصإ يآ ُهَداَبعِل ُربطصاَو
 اَهِلْيهْسَتَو يناثلا ةَرُمَهْلا ٍقْيِقحَتب اذإ َء يذلا هيف لزانلا ُةَريِغَملا ُنب َُيِلَولاوأ ضل ُّنْب يبا ِتعْبْلِل َرِكْنُمْلا

 ُلوُقَياَمَك ِربَمْلا َنِم «: اّيَح ٌجَرخأ َفْوَسَل تِماَم ئرخألا نيو اَهْيِهُجَوِب اهني ٍضِ ٍلاَحْدَو
 لَوَقب يلع ٌدُرَو مالا اًذكَو ٍدْيكاَلِ ةَدئاَر امو توما دعب ىنخأال ىلا ىَعَمب مَهِْسالاَ دمحم

 اكتبو ىِفَو لاَذلا ىف ُتَمغفأَو الذان ٍتَلِهٌَركْدَتي لص ُناَسْنِإلا ُرْكْذَيِاَلَوَ ىلاعت ريم روث

 ةداَعاْلا ىَلَع ٍءاَديبإلاب ُلِدَتْسَيَم (ءوائْيَش كلي ْمَلَو ُلْبَق ْنِم ُهلْقَلَح انأ ٍفاَكْلا |مَصَوِلاَذلا نوُكْسَر
 ملة ىف اطبع مه الخ عمن ىآ َنيطَشلاَو تب ننركتشلا ى ْمُئَرْشخنل كََو وف

 ا ا ف ل راج , افديراج نم يع رسل

 ٍنْمْحّرلا ىَلَع دش ْمُهِبأ مهم ٍةَقره ٍةَعْيِش لك ْنِم ٌَنَعَِل ْمُ ناَتغُل ىنُجَيَو اًوْسَحي ىف نم
 لا رة يول ب ىلع نب ملغأ نحل مَ زج واج

 لإ د ْمُكْنَم ام َىَأنإَو اَهِجْنقَو مآللا ٍرْسكِب ىَلَص نب 0 ُهَلْصََو ْمهب ُءَدِبْتَف اَقاَرِتُحِاَو الود
 ىَجعن مَ را مي ىطقؤ هدذح ا اًيضْفم اًمتخ َكاَبَو ىلع ناك منهج اد أ اَُدِراَو
 «(ل:) اًمهج اَهيِف ٍرْمُكلاَو ِكْرّشلاب َنْيِهل لا ُريَلتَو اَينِم َرْفْلاَو كَرصلا اًرقتا َنْيَذلا اَنقَحْمَو ادَدَحَت

 لاَق لاح ٍتاَحِضاَو تسيب نارها َنِ انما َنيرفْكْلَو َنْيِمْؤُملا يأ ُمِهيَلَع ىلتت اَذِإَو بكرلا ىَلَع
0 

 ماَق نم حْتفلاب انِكْسَمَو الِزمَم اًماَُم ٌرْيَخ مَن وأ نحت ٍْيقيِرفْلا ىا اوما َنْيَِِل اًورفَك َيَِلا

 ُنْوُكَنف حن َكْوْتْعَيِهْيِف َنوَُدَحََي وَلا ُْعَمَتْجُم َوُهَو ىداتلا ىَنْعَمِب (مالاّيدن ٌنَسْحَأَو َماَقأ ْنِم م ٌمَصلاِبَو

 ٌُنَسْحآ ْمُه ةيضاَملا عملا نوم ىأ ِنرَق ْنَم ْمُهَلبَق انكلشأ اًريثك ىآ ْمُكَو ىلاَعَت َلاَق ْمُكْنِم اًرْيَخ

 ىف ناك ْنَم لق ِءاَلْوَم كُن ْمهرُمكِل مه م اَنُكَلُمَ اّمَلَق ةَيٌؤَرلا َنِم ءاَرَطْنَم (مماَينِرَّو اًعَنمَو لَم اان

 اذ تح هرم ايل ىِاَدم نم لا ُهَل ُدْمَي ْىَأرْبَحْلا ىنْعَمِب ُدُدْمَيْلَق نع 25 ةللصلا

 اًهَتْوُلَخُدَيَف منهج ىَلَع ةَلِمَتْشُمْلا ”ٌةَعاّسلا اّمِإَو ٍرَسِاِلاَو ٍلئَمْلاَك َباَدَعْلا اما َنْوُدَحْوُياَماَوأَر

 ٌنيِطاََّشلاْمهُدْمُجَو كوْبِمْؤُمْلا مآ ْمُهَأ اًناَوغآ (ه)اًدنُج ٌفَعْضَآَو اناكُم ٌرَش َوْه ْنَم َنْوُمَلْعَسَمَف
 ِتاَيألا َنِم ْمِهَيَلَع ُلِزْني ان ىذه داَمَيإلا اًوَدتما َنْيِذّلا ُهَللاُدييَو ةكيالملا ْمُهْيَلَع َنْيِنِمْوُمْلا ُدْنُجَو

 ىآ مؤ ادَرَم رْيَو اَباَوَت كبَر دنع ٌرْيَخ اَهيِحاَصِل ىلبَت ُتاَعاَطلا ّىِم ُتْحِلَصلا ُثِيَقبْلاَو



 هم مارست 93 مكرم ةروسا"رسكورإ 9 رابح ريظت» نمل الجر يسطلعرارتتو دج رن نجلا هن
 يي هسا نايس سدت هموم كر كشكم ند يك يف نيف كعادة ع ةىشأ هدم ويا 2 ا اس ا لق ع اوف
 تبءرفا اماَقَم ريخ نيقيرفلا ىا مهلوق ةلبانم ىف انه ةيريخلاو رافحلا ٍلاَمْعا فالحب عجريَو ِهْيلإ درْياَم

 ُهَل ْبِلاطَمْلاَو ِتْوَمْلا َدْعَب ُثَعِبَت ُهَل ل هَل ٍلِئاَعْلا َتْراَلا نبا باَّبخِل لاقو ٍلِئاَو نب َصاَعلا انِتْياب رفك ىذلا

 مام ص

 ْناَو هَمْلَعَأ ىأ َبْيَْلا ٌعّلْطأ ىلع َلاَق كْيِضْناَف (مءْواَدَلَوُو يم ْثْعْبل رْيدَقَت ىلَع َنيَتْوَل لام

 مؤ اًدهَع حران دنا م تفِذححَف لْصَوَِْرْمَ نَع ماها مهب ىيفتساَو لاق ام ىثؤُي

 همز اّدَم ِباَذَعْلا َنِمُهَلُدُمَنَو ُلْوُقَياَم بنكي ْرماَ ُبُعُكَنَس كلذ ىتؤياَل ىاالك ُهَلَاَم توي نأب
 المارة مْ اَنْيِتاَيَو ِدَلَوْلاَو لَم نم ُلُْقياَم نر ٍهِرْفُك ِباَذَع قوَف اًباَذَع كلذ هدير
 موا ْمُهْل اًوُنوكيل تدي ََهلا نائل ِهّلاِنْوذ نم ةُحمراَمح ىآ اَوُذَحتاَوادَو ال هَل ًالاَم

 اَهَنْوُفني ىأ مُهَتَاَبِعب ُةَهِلالا يآ َنْوُرُفكَيَس ْمهِباَذَع نم منام ال ْى الك اًوْيَذَعُيأل نآب لدن ام

 كسر نار مل ءاَدعَأَو اناَوْعأ 4م ْؤاَدِض ْمِهْيَلَع َنْوَنْوُكَيَو نودع اني اوناكاَم ئرخأ ِةَيا ىف امك

 مهْيلَع لجفتالف )ار َئِصاَعَملا ىل ْمُهْحَيَ ْمُهُرْوَت َنيِرِفكْلا ىَلَع مُهاَطْلَس َنْم ريطيشلا
 ٌوْشْحَن َمْوَي ركذا ْمِهِباَذَع ِتْقَو ىلإ مٍواّذَع سافنالاوأ َلايملاَو مايا ْمُهَلُذْعت امنا ِباَّذَعْلا بلطب

 ْمِهِرْفكب َنْيِمِرْجُمْلا ُقُوُسَنَّو ب تكا ىنْعَمبٍدِفاَو ُعُمَج «مْفاَدُقَو ٍنِمْحَّرلا ىلا ْمهِناَمْيإِب نيم

 َدَحتا نَم لإ ةَعاَفّشلا سانا يأ َنْوُكِلْمِياَل ناَشطَع ٍشاَم ىلع ِدِراَو ُعُمَح 45و اًذُرو منهج ىلإ

 ئراَضتلاَو ُدْوُهيْلا ىأ اوُلاَقَو للاب الإ َةَوُهاَلَو ٌلوَخ لَ هلل لإ 3 نأ 00-0 أ 0 00

 ارك ُْهَس منج ذَقل ىَلاَعَت َلاَق 4 اذَلَو ٌنِمْحَّرلا اًذختا ُهَللا ٌتاََب َةَكِئالَملا نأ َمَعَز ْنَمَ

 ُنِم ُةنِم ٍقاَفِشْنإْلاب ٍءاَطلا ِدئِدشَنَو الاب َءاَرِق ىِفَو نواب ٌنْرَطَفمَي ثاول لاية داككت اَمْيِظَع
 وع نأ لح م ْمهلَعْئطنَت ىآ (ٌ؟و اذه ُلاَبجْلٌرخَتَو صولا ين ٌقَشدَتَو لْوَقْلااَدَهمْظَع

 اَم ْىَأ نإ ٌكيذ هب ُقْيِلياَم ىأ ه9 ادَلَو لتي نأ ن نحر عي امو ىلاعَت لاق ٍاَدلَو نحول

 زعمه بل مَاًمضاَح اليو (7) ادب نا ٍنْمَحّرلا ىتاآلإ ٍضْرالأَو تملا ىف ْنَم لك

 هينا مُهَلكَ ْمُهَنِم ٌدِجاَواَلَو مههنيخ ملم لع خلف و اذ ْمهَدَعَو ْمهصخأ ذَفَل ينيج
 مهل لَعْجَيَس تخِلطلا اوُلِمَو يما نيا نإ عميل رْيِصَن الو لاَمالب هودؤ اًدّرَف ِةَميِقْلا َمْوي

 ناّرَقْلا يآ روح وسو ل عك حام

 ْوُد َىَآَيَلآ ُعْمَج مِاَدَل اَمْوَق هب فوت َرِذَنتَو اَمُيالاب نحل َنيِقتمْلا ِهبَرِشَبَتل َيبَرَعْلا كلن



 وهاس تمعآ هياط مكرمة روس «رسفوراب قوس رابج رج, ني الجر ييضتعررشو هج رت نياك

 ةَيِضاَمْلا مَمالا نم ٍةّمَأ ْىَأ نر نم ْمُهَلْبَق نكلمأ اًريثك ىأْمُكَو كَم راَفك ْمُهَو لِطاَبلاِب لدحب
 ريب سا ا را

  جوانكنال يح انْوَص 5) اًركر ْمُهَل ُعَمْسَتْوَأ ٍدَحَأ نم ُمُهْنِم ُدِجَت ٌسج لَه َلْسْرل ٌمهيَكَم
 رم كله كير نكلفأ

 لوك لاصعق اكم السلا هيلع مي اريادوج وم لم بانك ا نهم ) كح رك كم السلا يلع هيت اربا لن بات ا بارو -.-...-.... نتج
 را ل ل رس ورا ل رح

 موكبه ب آنددا دك ددكيدندج لإ 2س كلن , زج ىلا لوكس بآ !با سرها كاف تسي تب )

 ىتباايك_ ىئا- توم ليث مج كيا تدوا ىو <س لئلدب ل ّقاضا ىءتالغ ىتبا اي لن ناصتنو علل ) لح

 دج ساه ملا هيا للاب هريعا باب سرس (ايكدع تبااسروا ع آد تالي لاضاةساب حبو لاس لان انك
 كحد لثثب كن اطيح 1! باب سر -١ اكل داب تساداحريسوكي آلم - تبع ورب قرض ب اوس اي[ ثلا هع بأ
 ( يس الاو ذ رك انكت بير وا )الاد ذك ىلاءرفان كاد ناطيخ كن بس( تع ن قر تعب حس هن اكبب ل ناطيش ب 1م )

 كس .ناطيغ ب آر ( كدب قف بآكأ) ذي[ اذطحس فرط كى اهتادخري ب آكل وب اتركدثي دنا لش ! باب هس را
 وعر ح لدوري مايك 3 هك دذ 1( فام ةسالج لش لأ 1ك متاس ناطيشردا) ل ةامدم قاس

 -اكنولا كر اسس لبيع تن( سن رك امج يحب ) سس شاب تركوا( ومب تس لكل وج بيع سا متل لا ) ميت ربا ساو
 ارم ب سه مئاربا-هد ىق وج كل تد كيا لحج ردا( وكر لاهم اكش يي كاذب اكن ولا ورك كاب ركر ام رامي )

 -لوركتساوخرد كت رغم راكدردب يا كك يب آل با( 17 اين لاف يل ل وكوكيس ؟ل با نتن ) لل الع

 م السلا هيلع ميت اربا -اكعس كل وبقول اعد كري هوا ةبا_س لاو سرك م ركو فطلب وا ريم وروا) < نايرمم تك ب تك هد كنس

 ايف تررفغم يابس رهم ثلا امك جس لوقت اعد ىكنلا ليث ءارخش روس. اريبج ايكو و كه دعو لا خس نس
 ناريس ب بادجاكل اجل [تدفارهاك اج - كيك ت رفخم اعد كك افك نس مالا يلع مابا ارت ارب با
 5 ا اهم اوك السلا يلع مي اربا بستج - جس ملتح فخم نر 2 ناعم عن اند انك
 ل «روا )وم ل راكز اوسكس اخ مريب نلاروا حس مقلوب كر يتا ىش درا شرفا لات عا كار كا كن

 نيا لي )كل ومد ليئمورركر اي وكر اكد دوب يسال ديما كي دوا كل وراك وك راك ري يس ل لشد دا( 4 سكت داب

 وكول نلا_ كك وم شو راثكو بج رج ( عد موريس لق تب تب لول آلا ريبج ل ومر لكم ورك ركت داي كر اكذد هرب

 ىكدقم ني زر كوم اور عسر مش طيبا هدم ب ةررط لا )كن سكت دايغو والعكس ارغ فولو ىل نجلس نارواهع

 تضر لب اوبس نلا نس مرو ينعى دك يارب( حس لش وفود نلا) نس مول ايار فاطع ب قل دوا نتا ليت نس من 2( فرط

 لاَ كفيت نا لع سوم وقم اقروا ) ايكدتلب روا كبت ماناكن لا نس متروا( كا طعدالوا ردا تلودد لاموك وب نااروا ) كاطع

 دداعب ذيع ل كح اصلخم)- كن ( هدب ) سوم كح اخ كس شاه هبال - تح ركو قاب وم لبي باك اس 7

 د لاخ' أدق لم عل كل لك دابع كىادتادض كاس ضالخا ند لج وو لبن نحمس تع تارق ل ولود رز

 قاد ك( زاهي )روط( ركب هّللاانا ىنا ئيسوماي) قدزاو | ذ# مترواخ كيج ردا لوسرووروا( م قا رفاطع تب رمتسا



 همم تيآ 419 اكرم ةروسا "ربوراب راب دل نا ااجرييضتعررشو دج ننال
 لك اروكن ا لس مروا( هع بسد أح ني هوو بعت لري تاع ع م السلا يلع ئوصوج حس بئاج لا تت ) ل باب

 ايكاطع رك انب ىج وكن وراي لاح لح ناس تصر قياوكن لا فس مروا( كل كس ف انس مالك انيادوؤ) ياني برقم لا كس نس لت
 لكن ال انع ى وكم السلا ريلع نورا« كت قاذر كلامي سا هس سوبناوج وم ةسكل وقول اعد ى ىؤم من نش

 هس نايف طعاي < لدي نوراه_هن اب لثر تس مالسلا يلع ىوصوج اي درل تاس كس نلا ك- لح تي وقت

 500 اياروا) جك همك قي ع لذل# اكمالسلا يلع ليتم نع بانك اي ردا

 مرج ليي )كت لوسرووروا( هذي ىلاهتاش لوك“ تقلشم ىف فشلك لب فس ركارول كس دعو لاس اج م ايكئادول ساروا نايك

 هك هدي دن كيد زنك اكدر مني اهوردااك ةؤكزروا اف (وكم قف ا نتن) وكن يقلع هت تميل دوا تس ل ىروا( كس

 ( ايل دهس ديرو يبث ضو يك يد ل دب حس ورشم ع يوك او -اهت و وض ره يما ى ايض رْم)

 رواه أ كساد قءار ديو كش ب ( كت ريا دج كس مالسلا يلع حروفوج ) كت رك اكس السلا هيلع ليل ردا لاي بانك ا يس ارا
 تافو لكنا بج لع ررط اا وو- ل تنجب ب ناس آلي وفاس اي لتج « كس دج - لن هدنذ وردا ) انتج كت يجرمدنلب لجأ لس مك
 ماعنارب نلا فس لامك يت كولو و ب( كح لب اج ل اكن لب كلو حس لايف درك فاو لب تعب كس ركو رت سير قلك
 نايك نيذلا < ناي نييبنلا < تنفصل ا مهيلع هللا معنا نيذلا روإفوصومو ارثبم كلك وا)كءايبنا ريو لمت ايامرف

 يروا )مد اج( لكن يبن تب سلكت ىلتت اذا دعب لس نيينلا روا تف#ف وصوم ل ع نييبنلااي وكس كس تنفصل ب لن“
 حون عم انامح نمم) ات ايكراوم( لش قُل )تاس حروف مت لين لخ حس لسأ كن ارواههت حس لسن( ماسلا يلع
 لسا كم السلادراعميتاربا ضبروا( خش راوس لي قست اسهل عراف كج لي حس لس كم اسوي لي فارم السلا ديل مارا حس
 بوقعي تبرذ)ة لس مالسلا يلع ب وقتلوا( لس لس السما يلعب وقتلوا للتالي اوالوا كنا نتي )كح

 ولعل! نس مروا د تيادب نس مرن أخ تس ل نا بسوي دوا( ليث السلا مج ىكدتروا قس اي رك ءانلورأب « كود ارم تس

 هديك 2 ئر ركل لت ىلاج ىتنب للنت حل ساد خخ اسكس نا بج دوا( كف كشل وا مخ انيبحجاو انيدها)يانب لوبتم
 ىل ادحإ لس نارمك ( لساو لس هردواف او رك ريك مك كاب و دجاس < خي' ايكبو ادجسرب نا ز) هع سدر ل

 ( لن لومانكك ) لك وريكى كت اش: اوخروا( يد وجيل ل و زامغ حررط ى قر اصفو دوبي ) اي دركواب رب وكر امن لونج ع وجاري فلخ

 هس دام اكد يئروا ب آد ناهيادوا لكي وقف لم تبلا( كس لن اج لسا ذ لع مروا )كس لوتد اود تس ىلا ربي رقد ووس
 شيم ( تنج )هو( اة اج ايك ل قوم با كفاك نا ل )ة اجايكن ناصتقلار ذاكنئاروا كس لوم لاو لع تنج كولي وس.
 هرعواكن لاكش < ايار فو دعو شاب اس لودنب نسا فس نر ساد اكن( حس تنجعلدب ندع) لإ عرابة تسد

 لغ لب آي كس ليم نا تش رفوج سزاو 1ك ) مالس بلا لايك لن تاب لوضفوو لب تن سايس الاد جس درك واد
 هك ماش 6 لابي- لي ركاوم ليت اددوا كد لش تنج رج .أ1) كال م اشو م عاصكوك لا ردا( كس ليقوم سود كي

 هلا )وج كس ل دانبوكل وكول نا ثسداو اك ا تس لن لودلب ةيسا مة ك جس ىلا تلج هي( حس كد ذ كت رشو ليمارس لسانك
 -( ومالا سكت دابع ل اروا )9 الاو سل( ح
 ( تزخ 1 )هس ك عام كيج +( كك )ه- قادس مكس ءاكددورب كح يزف تس دم شل زان( تشرف تل) مكررا
 كبس نا تس الاد دمي دج كتم ايف حس تلو لا كأم ) ىن ناايمرد كس لاو دج وا( ايند كم ) هيج اص هي وجدا



 هدايا ياو ميرمةروسا"رسفوراب رابج لج, نال اذجريبفررشورمتج تناك
 لافتا دغر ايت نري حس قور انتم كح اهيسان نت يسن شئازاوغل_دراكدرو باكي ردا( ب :/لاخت ادخل“
 رواوركايكت موابع لك اوس_<س تناسرو ل نارطوينازخ كبس ناروا< اكن ام زروا لوثايس ًاراكدردب هد( < فالمبوكي 1

 نبا ديبلواي فلض نب ىلا: الشمر شنو رشح نب رك قل )  .انبكن لانا دوا جس اننابب تفص مك اكس اوكى ل وف اطعج ور م اقرب تمدابع كا
 نب رلكم وف لو تيب درك ف ذعول هزم ردد كح اذا ء) 6ل واج الز ل كه رئزر جي وف كل اجر م ل بج ايدل( مريغو و رقم

 2 انلسوم لائايلا اي وكس ىراكلا ماهفتتسا  ؟ل لبن اجل كن ت#ربقرجب من ايلات طر شح

 !رومداشرا دة كريد 2 كرير اكس ني لتس 22 كس ديك جوك ل ل فول ير ط تاج كل كح ديك ندا
 هس قيقا راتبا لل تبي ا ) اه, وكب هد لينا ًارد- لو دك كارب لسا ساوكسنا وت مك اب يسون لانا يكمل س

 -( لأ كل لسدريرشلورثح
 ذ ل كف ذعوت لبي تأ ف كيادوا ايدك م اغدا لذ ذه مودركل ديب حس ذو تت ركذتيل ماك ركذي ركذي الوا

 وا( ورشنورثح نب رم تبل ) ل ني لعب ( قب )ونا مت كر اكددورب سب آعس مو لبث تعذب ىكل توك كك دوا نك ا سوك

 ايفج)_ك لوب ع وب ركل بكس وشك( 1 يب تلاع سا )ل لي ركرض احرك اور خر و دوك بسس ناار ( يت )وأن ايش
 مترج( لت تفل ل وأو دوي لم لاس ىشجتي ىشج بس ىوثج ايد س وشجي ىفج_ب ٌووفج ل 1 كسا اك ثاج جس اي:

 د: لو تل اج بووك وك اصير امكرجب كل كس و تب حس بسس لن رس كنار تس ادخدج كس لج كادجوكن لا تس ل هدر ١

 هرسكروا قلل كك ىلص تس ىلصي ىلص_-امت ىولص ل ىك ايلص_سبب كورت ةيسا) لن هدايز كس ةساج لش لا

 اعدالوموج جس مز الهر كوردي كسب ايون تب( 00 ردا 0 ايبا قلو ل قرد( س تأ ل ود

 ارغردا) كح سؤ( تشا) و كس يد هسد تاينمك شارب ( < (لمم سئل ف الغم لادعس اند وملف كى كاروا )

 تساي لع لاوك وم اظروا( بس ترق ل وفود دي رشت يخبر وادي رشتالج ل ىجسن هت ةس كل بكل اهم ارفلو كرش جت اساس
 لانس لايناثن لوم لحتى راهب سنا بج دوا( ل ركيكرفكو كرشوج وى لوك ل نا شم ) عي ب كلب كس وشك لس ليز

 هس رت اكل كاك حس لع لوي رف لاو دك تك نولاو نلاهياود لين رفاك9 ولوج وت ( وكن ير فاكر وا زم تم ) لإ ىلا

 - ماقوأ كرم قرا تأر قل وفود ددشروا قفل كس اماقم اراه يارا < رتب اكل ناك حس دابننا ل تيس نم

 ىرام لي سا لوو قش سلف ىرامب نت ىدان لق“ ايدنال رتب كلك لكروا( حس ماقاؤربرممضركاروا او

 ( لو < ءايرفداشما لاقت ارق لش تناقل ىاةوسسرتنا مم لاجل لوم لاو تلوشو ناش هدابز ملفك

 ١ تلكوشو ناش هدايز لكس ناروا هت كساو تاودو لادددايز حس نادج - ل كك رك الب هدركاوت كتل لتس نا م: لكألاع
 -ك سي زو هس كداب مو هاجوكن ير ف اكن لا محا ذبل كن كساد

 ايد لما بوت لاك ناتو سا دخ ( ساب دوم عر ورش ب اوت اكل لا بدوا تس طريب ) ليث ذي ل نارك كك ولوج دك كت د بكب أ
 كج كلك تل اهي( عك دمي لجن قم ددميلف حس ىداج كت ضرك واس لوم لم تا اند نك )ناب
 ملاعروا )وم تم ايق ءاوخ ( ريق اي لات رروصب لبن اينو نتي ) و: باع هو هاوخ_كس لاي كوول نا وو بسحب -جس ايك ايكو دعو سانا
 كل ) لوس لكروزك قي ارواح كلن اكم رب كاك اجو مولتموك ا( تنذو لا )وس( كح لب اجلا ذ لع مث تأ
 كس نيتؤم بة وم عث اوروزكم و لج ناطيشوج قل امس نادك ي ولاكن شؤم ايات ارب ناكم اك اك اك اجوم مولخم لجأ تقفو ىلا



 هما مارستعآ 419ج مكرم ةروسا"رعوراي رابج رلج, نم الجر يسفتحررشو رمت رت نياك

 حرك وون امي لس نااركاعكو لايئاشنو تاي1) <. اجاهذب تيار كل ولاو تيارب ىلادتدقلا وا ( كح روزنك و لج تح رفوج قي امج
 ( نينو كلم )رتب لت لبي معايعشا دوا ليز رتبت لبن با ولكي دزنكس داكدرورب كح ب آوو ل لاو يسد لاب ماكل يئدج دوا( ع

 لابي دوا لت تاج كي هركور لامعا كس رافكك حس حررط ل مخ تاج ل انولوو- لن لوبقم لابي كس لات ادخل اص لاما كس
 فكس لوياشن رام وج اكيد قران بلعب( اماقم ريخ نيقيرفلا ىلاكل ول اك نلا < باوجاناذاك ريخاظفل
 نر ةادغذس لااي ع ايكوم عطب بيغ رايك ت( كح لبن ركل الواو لا. قت كح ابكر وا( لاو نبا ضاع لشد < 57

 وج ع اهكر لس هدو لوكس دج ذس لهنا اي تدب ل لس او اجه دايذ دمك و جرار رف ىلاتتادغ-<س. ايل دبع لوكس
 لجأ شم ) لتكمل | رومداشرا موب نس كريو تاك ا-ك لكل الواو لاسم كن ث عسب[ اسست وو

 لونا نان )4 لبا لج قت تس اعذب باع كل كس لارا لن يل كلى كااومابكا اكس ا منتسب ( اكل لي سكب
 متك لزج لوم ىكى كادوا( كس ليدركفاضا للي باع بو كى ق اكس نادا لذ ةييسد سد تكن من قا
 تميت يروا لين قت م كل اء كيد زنك للا ل جس درك و ياكزتج لح الاكس ابنت ايس داع هدو كس لبن اجور كل اموت
 رافق شن ) نس لوول نلاروا( هت نس كوكو يك اك دالواو ل اشرد اكو لام للاي كس نلاك هس ل ؟ تلاع ا نادك

 مل حروا) لوب توك شع ابو ك# كس نادك( مآ رك سم يب كن لوك وتب ) لن كس رع درا روب داع كس قنا( كل

 ئألاو كس وروكب ازعل لات ادخ لوك ل ) لي زكر ( كك  كع و روك ازعل نلا_ كيدز كس لاقت ادخ لوم راس هو
 كح سوركراكذا كت تدابع تل ) كح لب امو فل اذن ناروإ ل سصئيشركراوذ اك تدابع نا تدوخ بيب رقنع وتو ولقب ( ع

 (نودبعيان ايا اوناكام_<( [لث تب [ىرس: + كاييج

 اهكرركط اسمب ناوك وف اطييش كتم ) لن تجسد نس رامبل بوفون لاو جس هكر وهج م لورفاكوك و اطييخن ف مترك يتيس اي

 ىكناووخ م: ( ل ركبلاطم اك ب اذع) تحد ىدلج لع قدس لا ب1 33( لئن ترك فرب ب دانك ب اكتر ا لأ هد كان
 مخ زور ل ( كللس زور ىا ازيعروا لس زر ىلوم راش لايلادعادب مانت كن ا كت تسر 1 موب ثمل ا) لن حس ردك اش لايلاهل ادب

 رشم مي ركومراوسوو شك بسك ار قت دفاو جس خم: دفو) كح ليل تر كاتب نام اف ط ىك نر سا دخل د زي <
 ٌلوكرايتفااك تع افخ( انلت لديب كس وجبل و قعماك درا يسم أد رو ) كح لوب اسسايب فرط كم ةوكل وصرجب دوا( كس لبن

 رهتاس كس ناميا ىلا ع ضاخ قكتزاجا هوروا )+ كرفس تاجا حس نم مادخل لترك لارج هك ل سوك
 ( اينرروصت ل ايثيب لكارضوك وتشرف لونج كول ووروا قر اصنودوبم نت ) لو تل كولو دوا ( ايكيا لت يبي وبر ىك ا دخ فس لوبن

 ياقرابت ل ) جت فكما تاب يي فس مت( كساب دوم داشرا لش باذج كس نا) < كر ركر قا دازوا ذى تجادل
 كولش نام 1ت دي 5 ترش وق سا ليب' تن ) ثم ثول نا 1100 نتا( 1 مومدب ىلاعكر

 نت س دلك لدي ل تن اصن كل نرططيدبا ةدياق نرطعت تأ نزلا كملف كيف
 مكس تاب لا( كس لب اوم ربارب كس نب زركر كابي نق ) كح ليم ركل يناك ببي روا كح لي ايبرنا # كتي ككل ني زروا
 اتفاد الواوا يبل لس نمر اد غيب( كساب دوم داش ا[ى اغتا دغر ) لإؤ هن كسل كفعبا فرط كن تر ع ادخن فأل
 كس تمايق ع ) ل ةس وجر شاع عس تريح لربك دبور 0000 اره بس ىل؛ لج نم زردا اع 1 ص تنور

 دوما رلوالوا لكارخ ليم“ لج قت السلا يبلع سو رم زرع ل لبا لس لور شاع حس تكي اماه بس كس بسم ن١
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 كدهس تمايقروا( بس ليو ديشول دوا امي لوك ناازبل) < امكرركر غب وخ بئر وا امر ل طاحون ا لس لااا

 ردا مال نامي لولوج كنس ( راكرس ل نادر واكو لاداك ادت اسكس نان )كثر ضاح هنت هنت شس اسكس للا كير تنل
 ىلاهت ادخرداك لب ركل ماعم اكت بحس هسرسود كيأ لن لب آي نتن - يدرك ادب تبل كس نلا نثر ةسادغ كس ماكي

 الات( ككل زان لش ناي لرعوكن آر تان ) يدرك ناس آل سلا شن ناب كابس آوكالا ذ# مدس ( كك بترك نلا
 كلاب ث(ادل) لب ار وكل وكول زك يس حج رؤك نااروا( كنج ) لت انس يرو نول هداك بق ب هيل دذ لس بأ
 راتبا حس لع لوح قيم: )يور كك البوك وجورك ع تكلس نلا فس مكددا لي كافل هوروا موقىلاو ركاز قت

 كنا كم ؟ لبن تنس قكزاو امس لكنا لن تكد رك ل ناي وس لؤ دك كك الب لم ازس كب ذلك كن ولوس

 * (  كس لورارولان» تست كيت متري عر ط ا لسا
0 

 ميتراثب هس تسرعإ لسى روا- لق كس جس تب, تى < خي اكخلابم اقيدط بتل ربو

 لش باذع كاسمي نا فاخا_< 0 و ل
 تناطنزا نإ ” اجاب تماس هور ناب وي رفكت وم كن ارك مق رورض لوك ملح س جو قاوو- < ايكر اي تعاريصلاك ف وخ

 508 "ا

 -لو كلي وطد از ىلم . ايلم

 -<س نابرم لاقتارب وار ىاقتادخ مدس فيص اك لابم كي ايفح
 م لايخاك يرض ب بج قر تعسر ورع ساكس كاران ضل ضر يفكر .انتمحر

 -+ لادص كت قرت وو بانك

 اق ب كس فيبب لير اكن لي ماو ماد مايك يدارم ايلع قدص ناسل

 ىجنوج ام ىجن لي لري! روم او لاحم لوعفمل هانبرق حداتغا ل ىوكبك اًيجن . ايجن هانبرق

 - انك لرسم ذ#ا ع وجنب

 البدن لات بماج لب اد كر د لل روط لش لايخك لوضتلر وا ترف كب ماج .نمسيا
 كاري ل اوم ثم ول خاج يل تلكرب نتمتع كروا كبي باج لب او كح مالسلا يلع كوم تررضتنو# ايكاداي حس بئاج لا

 -ايكا يكب اطخعس بتاج كدابم
 تاكل اق هدايذرب ب آك تح تافص رمود هوالع تفضي .دعولا قداص

 - هللادنكب رقتروا توف رش للا مس نلا_ لو كون بس ولع وا تعفر .هانعفر

 م لدكاروا لو تل ف لخان لو درا شخ دالوا قرب لبن حجت اسك ناك ل فلخ .فلخ مهدعب نم فلخف
 لو قتالسدالوا م اوم ف

 دهس دارم لاخر اجانعس تاو .تاوهشلااوعبتاو
 كانو ىلاتطاوج جس ماناكى داو ليا كمت” ىسغ كس لوقت سس وحسن ءاروا لإ تكل ىسغوك ارق ىذبرج .ايغ

 -< لاو بازع
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 - قول فرك تنجو جري وو لاحلاوذرواهتس ميلاع ابوك بيغلاب كب كلا قلم بيك ود لع بيغلاب

 1 انكم دابع ل اكاوذارسودروا لأعلي دس نو راسخ نت اص نا

 تنجو لن لال كوب ينس رقد سرا ل تيريجمابب لس ناموتي بدوا نو تكسر نقلب عنج تكد نلبروا لبعيد

 نت ءانبك لا نام ناك
 دارم تن ناتي بور غو غرو ابيب عررط كاس انزك مادددارم تس مانو بل طور ل .ايشع وةركب

 دهس دارمماودرللب ل

 تعفر كت ننج حس لبس ايكايكل اعتسا كل كس ديعب ور اشا مار واع فرط تنج هراشا ا .ىتلا ةدجلا كلذت
 اكو ور انشا باج لك تلزنمو

 دس دارم لابي توا لين لس تافص ملكي لكس مانمب ضخ ايمس

 -ايكايكل اعتسا اك وثب و كل كس ريكا د لن رمان لوظوو لدوا اه .فوسل تمام
 3 وب ل ضرفووج و اكوريغو ىل ويت لس لانا تاقلوج ايكو مور ىف الف ناس ائيش كلي ملو

 5 1 نب نابل وضل [ةيساوو فرط كود رك وكله ل” ل نك“ .ةعيش لك نم

 مك لبي ترو اد نوهاردك بك لينا جب لباس وقتك لاعتسا حس رصني رصن وفجي ىشج .اينج
 < لوم لامتسا ىننج عم" لك ل كوم ثداحج . خص اكل ا

 5 نا لل نو رم ايدن_ايك ايل لزنمو ناكمدارمس ماقم .ايدنو اماقم

 - للجلب زب ىلاورظنم نست لن تس 1كسرظنم قتل لن سكس يفرم لب تم اير
 -اهتافتجاهوركاكل هلتءارم لابي رك حس اتم بت قرشبرم قالطااك دمج .اددج
 -ايكئ يل باذعاك ايد قتادارم بارع .باذعلا اما

 5200070 1ك (راطقنا كس لج ذوخ ال تس تي درف لابيادف .ادرفانيتاي

 تاتي ىلاو ةرم لوا مكانقلخامك انومتنج دقل رج كيرلا داق موا تمي ؟دانواشاكوج لات لت 1م اس

 ناارفاك جك لب اج ىدوك ا لب زجج هدي نبي روا لدم حس دالواروا بايحا غييسا تقاطع ىلنؤس دعب لس كارب لإ, جس وهف
 تاق موركعتس كاعارع

 هس ل قتل تيس درك السلب لكل يي لاهي نس لاسم .انلسرا

 -انرامباروااناك ب سري لل اب ليح أ كس زا .ازا مهزؤت

 - كي يلب تاكل اهيدج تعامج .ادرو

 ماكل وكب تب رمالا ىندا ل تكل ت# [لس تدشن لس لس ةدا جس ذو ام ماك إي دب اذ ائيش ملتج
 تاج وم راوش

 -زاوآ نك ازكر

 )ّ 2 نيك شم را ل مير ةروس حرر ط كا ا كلانس ديحالرداميد روزي كرش افا ىيلبا روس: طلو



 وماتت تي 1 419 مكرم ةروسا رسموا مرابج رلج, نال الور يضنحررشو دمج نيل

 يو انك رفلو كرشزوا نيي صوم ا م ا ماسلا لع ميتاربا تررطح_ سوم لات هك تيبولا كم السلا يلع تتسرع وج بي دك
 وأدقاو كس مالسلا هيلع ميئاربا ترفع كس ىلا - لإ دانم هذي سس بسس تيما ردوا تيببولا كت اتاك ادخ لن قرصا
 سلا شد يبب كم السلاريلع نتا (ترعح لاهي 4 مالسلا يلع اربا تيرغتر حس كي طين يأ ايام لتر -ايليك روش
 كس ظئافلا نا نايباكم كرت السلا يلع مي ارب ترق ل دوب ةروس. | يبج_ كت كك وم تفرراكزا قوي كنلارواود بج لوم تو

 موس دو ةادك امس

 (دوه هروس) بيجع ءىشل اذه نا اخيش ىلعب اذهو زوجع اناودلا ءىثليوي تلاق

 بجي قر قثاو_ ل ذوب لكلاب لو لايم رم دوا ركوم يعذب كلاود لش باس كان ا كسهك
 تنال

 ريزظم وتر رق ل وقتعلا مكوك لاهتادخروا زيا ح ترو اهيدقاو راكم الما درع مئار ترحل كس ترج ديوب

 دالوا نإ رت ٌعراص لب بتل تعاطا لاك 0 تكي هس

 ا رفاطع راصد ادا لات دوك مزمل اوج مولخم ايلي بكم اتا كهكسر لاب وكت لو اعالي يارب ترظح عسر ساروا قلد

 اكس غاسلا يلع ميئاربا تر طحر ظل كل وتسانم لوكان 9 ادع حام ايكد نفخ قم اكدص اتم كس نوم تلبس رذ كس دالوا ىلا دوا

 كالا وتو

 50 مك يامر فكس مالسلا هيلع سرج ترط> ل يفي روض امك تياور ل فل رش قر اخي :لوان ناش

 ترتر جرم كيا كعب تيياود كياروا لوم لذات كلبر رهاب الا لزنتن اموت يي آل بي باد لس لا ةس دلي 1ث ويا ١
 1100000 ايي تنفو لاول سو« ناشي ري تب, ليهم روضمت 1 ل اتعب ل 1س مالسلا يلع لم 2

 تا فس لونا بج اقم ذ كس لاو نبا نتاع نثرت ترا نب بايخ ترحب كي وري نق لسمو قرا
 نورك ث ادا ضرق راب ل م ل ورك يئراكن ااكتفادص ل فيفي جت مكب ج كاب سس ضاع لن باد: كس لاق يك ضاقن اك ضر
 يا بج امج اكالوإ سب ت1 قاد ضاع ب لحد يسجن هدنذ كرم لس اي انس سك توم قير ايد باج فس لوبما- 17

 عي لاك لوك الواد للاب بحاص ىكتنقو ىلا قل ايل فس ضر نبا تو ىل من لوم نع قو رايود كرم ليك جس تاب
 خلا ادلوو الام نيتوال لاقو ادتياب رفك ىذلا تي ءرفا لوب ل زان تعي

 نيس ادوا ل التم لم قبب تب وجدك كن يك شم ب1! امك < اب دوم مترك قير وضحت با ............: رت ل

 كنتى فخ اسكس اياب نياق فس لوبلا  يسانسخ ءاواكمياربا تيرطحووخ لأ أ لع تس ركروصت واول مجرب ترطتولسآ
 راا ىلا يآ مك لادغ لإ مل ل ل ا تروا كو فس درس قدي تم روأ ايل العا
 قلع وت لي 1 6 انراز زوسفص ل را لوو رق ارراد تءاراكت راج بلجن اع أع تسار وار رك
 قلاب 7 اسس اوت ارز هد اغسل قرف : كاش ىلا ناطق هد نايك لب كنا لوب زج اع لكاس هيك دوا

 نااطيش تتترايارمدج لع لباقي كل اتملا كادي اله هس ترتد ؤا- كس اجب لش جيد للا كي هوز كت عاطا

 ناطيش روا هاج ادت بازعاكى اتق ادغ ب ب ا و لوس دو ايل ب اله رذ قمرا لذ هس درك رجا ك



 هم جرس تعآ 4191ج كرم ةروسا "سورا 7 رابح دلج» نيل الجر يضر رشو لج رت نيالا

 نم باذعن فلي ىا-< داش دج كرب ىلليس 01 لاس و لكي دودو لإ < درك عراجاي آى ل
 - كوم لعله كس لزج لوكا فاكس اماني دازصوو بج رك < كئروودج كال س اتجاه نات عبدكال نمحرلا

 تس نارواومرازيب تس لودؤبتاس ريم مقل اميتاك 0
 رايب لالش لحد تأ عب اري وك ودوبتسس_ رامبو ع آش ذاب حس ميت ا ريقكيك ونا نسا مترك ونس ولو تس كت رف
 تالي ركراب ريا[ نوب مولعمس ةزدات-ةاجوب كادت سكس قتل سك مك رتب ع 2 نا كل ودك الب كرام
 ماع لم نوم وقم يقاس كسك

 ل با_وركل بق الس ىرخ ار يمرواومبر شوك اهل نحس ار دومت الا رشا كت رحينو علب اعيد بج ف متت اربا ترضح
 - لافتا دف لضمكلي - كيني د فيك لولب ل نر ترعب ؟لكويكر وا لوء اجو تصخر
 1 - كس ككل وقاعد كريمه ورك سى ديا ع روا هس د لت وانك ب رداد قل قلتي ًاهورك اكل ورك اعد

 ريما فرص. 2 ركورجاظم اكتب بعدي كغ اجوم قت لاو اعد كريم ل ابك ردت سك قولد ف# رقي اري ترطت كل اهي

 - ل هس ددكرمال

 نائرشم وكس هب تاو روك اشكل كس كك كي توك كل اهي باردا هت » رطب ى ليي ةنداقتعاو أبلقو و تي و

 رواه حس لسأكى ماسلا يع يقارب قو لكك جس دوج وم تمي ارب ليست اسس تيصوصت ب ارا ا كس برع
 2 تس دكرباظورتجاكل تأوي آنا

 قوي دك نو ك2 ساي آس 1ماش كلم لنوع نو ةيساروا موق ى في ؟رطاخ كن يد م السلا يلع مكتاربا بج دوا
 روا_ ىر قي ربل ول ةس:+دالوا بحاص يك نثارمود كيا بس آ- ترسم ل اهلا انزل

 لاري روط ضخ هك كب وتل روا كا لابي - لال هك لوح[ ىلبا ايش «راسروا يو: لاءالا, قع لوم وتد

 نلا لس مك تاتا نا آرثروا- قي و 00000 لك قئاربا ترش تدالو كة سول ب وقتلوا ين قا ايكح يو

 روا لاسيع« ناهس مادقا ىذب نمت ى اينو تقذو ىلا كه قرم ايكروا كد ذب حس سا لبو لك نما - ايكدنلب روا مان كيك
 لل ةردا ماريا هولك كب حب ىلا وج ليتل مكه فب ح سا قكبز ين وق كن اسمروا لين ل حس تدق نكن لا لت بسس دن

 لس جيت مالسدو هردرب ماريا

 يابرق وم ةس كفيت كي آس اب ءاج ايك ودك دتاكرتلا ميكباركا تا اقدام :ىوم رك

 رك يوفنتس لعلك عررطرب كل و دات عاروا ايلانب برر قم انيا نلت ادخن نجد لن حس لبي لودنب سلم ىلا هتادخ ولايك

 اتى و يوس هوروا-!يل ١

 لوسر لع يح هدايز نايل ث تاج ساي لاوقا درعش لع تحاضو كل وسر دوا ىف هنو :قرف ليي ىو لوس

 لحي ذى ىاخ وم قى لكلاب تجر وول يوقد ل لوم ليتروصود لك ئا- وم( ار تجبر ش لقت ل تك حا
 وو تدل لكم السلا يلع ليلو ترطعح : سي ب ق2 هك مقلي -وم ىج [ت دير شدد لبي تلا كا اتاي 7

 كله مق ايرإيوكق رادع ملاك اح قت كتم ترحم زج م قيم السلات هيئاربا باب ل نادج تدير ش



 هرج حارس : 8 ”لابج رلج» نيل جر يسفعررشو ردم 2و

 نالطلاكلر ىكر نوقف ضنباي ايج_وب لكى هور 0 نسر ل رعت لس ل عا حر وخر
 مدقق لاي: اي ارك تعبر شى لوى وهارد: ل 1ق ورب لس لين هتك سا اى دا - هك ليكى هوملئالاع- تبايلايك

 - هت تس لايك لكى تدوير شم السلا يلع كوم تيرطح ل ارسا ىن انا رثك ا بت م ةلمم كى تدير ش
 شما وكرسي -اهلركب يرق ييسا سب سك وعدو داو آس باج يئاد كن اوك وم فس مةركادمداشرار#

 بج جاكت فو لاف ةاويد يق وول لاق انت سروجوم لارو ضكروا لوك ه وافعل قزم تزعج تتقو ىلا مك سى

 ا ء ف مت لاب كيأ كح لوغابر مصرا لم كس ب داج اهي - ذي ري روط لب شئ كك 1 لقوم تر
 -وم تي وعلا ىر اهوا كي روك اكل »وراي يسارا سلا ا ل مري تساوثرو

 ومي لك مقكتاربا ترطخ ب 1 اي راع ان را اكدشلا م ذ كمكاما سرر طخ تس لابي يملا ا و

 دعب لس كل #دتشاب ل نك الصام ور -اهت ايلا يك انب لوسرروا ىف فرط كم ترج مورس آ-2. ت ثيبب كسها كدي

 - كح كن ومداب آل ير لك داو لع

 ملى كر ايارغدداي ل لباقم كس تافص ىرسود تفي نثنهتس جيك سدو ب كج داشرا ل فير قت ىكيآ

 ىلا ةيبشت ذس بآ ررط اد لإ روش داش كس دبة افيا هس ب آخ جسدك اكارإن تاك ةس له دعو بأ
 ياجعل مس ايالاو رار بآل امتايك مذ تقاإ حس مالسلا يلع ميئاربا ترطخرلاو نسا هس ب رج ايكءافيا ىك اكو رعو
 انكر ل ل ةنايلعس لاب لوم وكاني هد ناجى الكاع ايل اكسس وربمرواايكارويهرصو قلاو ذس بآ

 - نير لىزروفاظ كومه كاق نات رطب جس تمالع كن ف انم ون ىل لغو رعوروا

 كالا و ىلدب تادابع اي وكهتح ةيسد ماكو زوروا زامفوك ولاو_ تن يسا ب اكس قتروم نلايب فير تري زم كس آر
 هبا اوءازا اه دكتس ضير فام اكن فالس كتبو كب ل اردرثس لولاك ياهي حس بس ةس بآل

 ورم ني رتب درموو كس داشرا كح اقر وضحت 1 اس رار اهزح لايق اج ات )بينت ل كر اكاد عسل

 ناسا 2 كس ذافوج وب تمر اك ادخرب تاكا ا 0 ىلع ىئباقما ك هذان
 لاش نوع ايه وو نو هش للنيل دي ذكري ساد مالسلاديلع لبا تير انج ا كك

 بوو لاك لن نا كازا لش اناقق سلو نزل ودرع كيد لا تانق رداد اع لاخ#

 مآل يدك ك2 هس للمسن كح ليتاق ب آس ركذاكم السلا ديلع سيطروا ترض ............: م السلا يلع ليث روا درك
 اك اياهنب تتم دنلب وكب اروا كت دن, اخ كس ادغ هك لأ < هوك داشرا لع فيرى كيل آول كح مالسلا يلع
 - لت ك كاهئاهدئذ م نا 1[لءروا تررط> حس رافال #ديقكلس لو اسبعروا لول دوبي

 سس نلاوكماشروا تيك ثلا اعبر كان ليأ كيا كل وسروا هت تم اك« ىذرو ب امل < لوقا ابك نبا

 دج ب كس لوقنمى كب حى راابع نبا - تكن ىلا لاماوكبسآ [ ابوك انهتوش ع ناس ل كليك كىكمدايذ
 لرب اند كي [لئ وردا كس كاهناري ناس ١

 بحاصووت__ لج لاق كس ىكا مرسم بي 0000 نسر طولي آلت تك قكساجروا



 وماما تعآ 4 | فج مكرم ةروس !ه«رسأوراب .٠ راج رلج» نال الجر يبض روم ننال

 < لإ ار كن وقف حسبو ىا- جس ان تدمثاكل اس و  ثييدع ىاندداديجب نآرق لد ناتج قبب ساد اكن الج
 - هس اتم لتس انس للا تعفر ىلاسج_جس دئادنكب رقلروا تادبن فرش لثوار ع حس هريفو تعفرل

 متسع كج وج كك ردا ترطح ركل حس يركز ترطيب تروس للا ركن اكن” فأل امو لا رعاه

 هس لاا ان راو ل حوا رعت نيج ع لع لسكن ا شتا نم نا_ةش ح 4. اوالوا بس

 تررطت لك تر طور حس مئاربا تير دوا لإ ليو لوا كرون نيا ماس يس 1[لكويك- لو مالسلا يلع ميتاربا ترتد ارم

 تررظ>روا يك ترن يك تررققت نلوراب تير: (قوم تر طن رع حس لا رمسا تمي ذو السلا مبني هسا ترضخ وا بس وق

 ىلظا كس توبن لب روا ايانب باي تميادب ردا ايام رف ضاعنا قوص ل لات ادخ ري نخل هو بس كس بسوي لث مالسلا ميك
 تسيشخ لاكرك عن اربو لانو - لا قفل ين ّلاج ىتب تاي[, كى اعتاد نسم اسكس نلا بج دك كول ري -.ايكد افي بتارم
 ذ_ ءالطقاقتالاب دم ةسرل راجت كى اه اندم بدور بلق اكن اكل م تلاح لا ل تك ذي كل م دج سد: نس كرب اظم
 د كاهل ءد جي هدبكت ع

 ل ادعإ كس ناركجداشراهينانج -اهق شئ عطسا» لات هذود ان يمت هركاتت كن ادعب ورك تس ماركو يبن نا

 ملهسرماظ لكي العب مووكضيبرفممتا سا بيحب روأ_ ىل .كرايقفنا قئاوري ال سس تدابعم ا متزامن خس لوم سم اديب فظن
 -_ كوم هاد ريايك يأ كت ابجاو سرس 1

 لوك رول اكرم لت انما لولاك ا نكي سني ةزامف كي وقلي ل كم 2 نتف لأل/- ةؤلصلا اوعاضا
 كس تعامل اي ايل موه رصود كس ليد ثوم ع ليئاو بجروا لس لأ هب «هساج قب بج - كوم قدنباي كت

 لايخ اكل وضل وا لس نيف بل كأ ب كة ومب لس اجوكت يم اروا تيضرف كر اهفاك < هب ساد كيادوا كس لايم ليتر

 لي ورا كك رت قداس | سروجلو لش وا ع لب اجو رك قا تطرف ىكدارغروا كوم اك [ر تف لن # ديت كح ارك
 رأي كب ل تاشاون اضن ليام لافت ارغ ل داب د نان اك رم ايف ان « كوب تءاررخ ارك ساد - ع
 روا لس احكي لم ست جس. ىلاو سدا عر ورش كدت قرسود دعب كس اينو لاك يم ولعم يبن يك وف عكس وم نت كرتز وايد
 ْ كس لج ر ل ناصتف

 ٠ وج ىوريب صن داشماوغروا قس لك و زارف تم كس لي رك ول لوم اكن لاوج ع ءانثنا اك وكول ادب كس للا
 لب اوم فحم هانك يتم مازن كس لاعب نيل ركب ول كويكه اكس وكل ماو لعب تن رك احب تس مث” لثأ ىلاتادغ ة- ع لد
 دع لس يب اواي قتدانك وكس لات ماجا اريبا نانا دعب كس ثيل رك ولك جاتو مولخمسس شدي دعك ا يبج_ كس
 لور كب سا كساس بو كا < ايكرفلج لع لباس لادا رج ل ايلا-كهلسس رج اادولارول عساك اكس كيج »و
 لا ىلاهتارق سار وارب جروااعكي دونجا لوبا شت ايلا يك رعو تارت اخ حس ناااكل ع تلج هوي رواد اذ رثا»

 لاك ى ا ليث سوم كس داتا لئاكرب لسا هودوجو اب كس لسا ناي اوم سطس او كس لورا وم مج لأب ا ل كر[
 وجل اج كاطع تنج ىلا كياروا-اة اج ايدرعقوم كف #و/ زورا فطلارولارول تس لون كت نتج لي لب يتناك داتا
 تتكبد لع لوفاككس نلا لكتابه دشبل نواوغل ل كلش تنج لاروا ليج أى راطانف لري لاا جس ىلا وبس ددشيم
 ما 20 سيئر كلل ف. اهكدقك اذ خر وا هدم لأ دجت اسكس ئاروا-كن وم قاري روان ل 1ع ذاوآ



 ومعارك ت يآ 19ج مكرم ةروسا«رضورا |. :ءابج رلج» نيل اجريت يرش رج رض نملك

 ارم -ىدم لاك كين اشنو م اناكى ب راحل لب تن لتي ”كاروأ ماوذدارم سس ارب هس لابس درو عرولظ لاهي دارس

 تقول اكل نوتج ىا-كىد اهل ناك اهكاوتماشو برغل لك اق ترورض ايلى تاردوا ند ل

 - كومروج سوس لين اح بج دوا لو جوج لك ترو - يك انت ىو

 ملك يددهسايلط انشا دلت لبا نس نيت ضنا سا اهكرايظف ا ظفلاكث روني خقوم ىلا سن :تاكلما

 2ك كاع رطل لوم للص كن كه حس لوا ماعنا كس للاخت ادخ لكن كس هدانا فرط لا حس ثار فل
 هس ناك انومدوج وم اكن ايا لمع ترروصو كشر ىلإ كك تنج حرر طا جس لاك بسن تو: ف رس

 هك لاقت اتبد قايتشوج كت اءاؤي ك ىلاتادف وفي روض 1............: تسود مس اإ بس لآ حس تسود مدن

 لك جس دهس دبي مالسلا يلع ل ارتب باوججاكل ا نس 1ل يكل وبه داي دوال ابكت س مالسلا يلع لم اربج زور كيا نس ب 1 تضاف
 ىو-ح حبان اكل اودارا قتوارا ار يم لس و لوم انس آى بجاكوم مكيتس لابو بحب لوم دبا ككل لاقت د ةلشسك

 - يس اج لوجو ورواوبب تراس يب اراج نيبال يراك روابي سك و أع لاب روا بحب

 هس تاذوو وي روا_ت قول فرضتروا للاخ اكق ولكى راسروا نم ذء نلاع اسك ساب دوب بالطون وم اهدي كس لا

 صوص يت اسكس يي شلا لوسروكباطخ ىلا فس وكل ضر وا كور ايكتدابع ل نا كيا ضسديش لو تافص قلن

 تردارعر وتسرب لب هتَح تداورب كرس لورفاكروا سحري قوت تيس آله لوم ب خل تدوص ا جس اهب
 د دل ل

 نلامكجوم لشرب ل ءازهتتساروا طارت للب لكل كس مايتم لاوس ر اكن لا_ كح لي اج كس هد هرايود متعب كح نس مايكل

 تالا ض كاع ا سة لاق دق ليت مولعمر لأ ايل جس باد اك يا ؟ كعك دتز ناو وم قدم لكوجوكل وي

 <س ناس [قكروا ك كس لا ىلا تايه عسانلعا لمدوج و حسا ىلا هتادخ حس ضكمدع بح الدافئ روج لوكا كن لاك
 ع لب تلاع لات تس كت داع نتن وكن يد ايش نلادوا ل لاطاركئوكبسس نا مم” سس اب دج ايسر فرك عك حجي وا
 وضربه ذب سس ذب حس لب نا ون كس لل اج كل رك سسكس بس بج روا- كس لوب ذل ركل بكس ونحت نوم

 ل نلامك جس ملك حررط ى روف لمت كس اج يكتم لب ب اذع ني رضري دشن لجأوا كسب ايلرك ركل واوشني ل نااروا نوشكرع
 6 اجايكالتب لبي باززع حن سس ا اوم لكس هداي نجمك( 22 طوى ابو بييحرتايوك ند لين نق كس باع كنك تس
 6 اجالا1 لم باذعكس جرد هلل تس للا تاق كدب لب سس جددا

 رزل ا كبس ند كيا تس م نر ذود لاك حارق ب اطخوك وانا مانت ىل اخت ادخن تس لاه 00 : م اع واكر زلم

 لابي < اني لاكن اصقف لوس لاوك نر زود كال دوف ايدج هني لاكن لاصق سس لاكن نك تس تيدا الا فس
 -<إ ابارك اكن تك سلك لاب رفانو قست تس لوول ن اف رصإي هس لون انام اع باطخربا الع فالس ا

 لوك اوك ؤم نايا رفاك ايم نؤم_ًكوماك كير دس ب منك ويم حار كنب ضط فك روارياج تررطت>



 ةهمامانا رسمتي 1 ج19 مكرمة روحا "سورا 0 رابج ريلج» نال زجر يسضررشوهتب 2 ننال

 - لو ى نيود ارم وقتا نيذلا سيدرك ء اساء احس اوقتا نيذلا ذ# ىلا راب دوت كا لدج_اكهَح قلن اصقن

 هويرنع ل تنجو لجمللب اكن يك 3 ناصقنوكن يؤ مروا جس قتانتوم ف وضرواد ذاكم اعتاد قويت كيب لد كس كمر لوك

 كس ست سارع نر ذك قف للي حس لت اددنرعس دورولابيز هس ل كل باقت كمر وا تنجو بسجج- سل

 تي مث” ررط اد مير لابس و الزرفل ةررط رضع ةداد يي للالا» وهمس نريا# لع ترث لجع نا [رقووخ را
 لوتس لاكن راها هس حس لالا فاو رس افر باف دكجسيةساد كش 2 نيدو

 سرت

 5 - :ىف انك ك ان لوس
 - 4 زا حلايغط قس ىليا هور كه للا اجب 3 ني ديك كفل كك د افكروا- ا ملك

 س انجب اروا فاكتب تاناكم كس لكس هدايز تاودو لام لاي كس للعتس لت مارك لع كدا ل ةساثا قام اكن نوم
 تس لوس رول - هلا سوم كل شي حس لا تس لش تنزروا تكرشو ناش م تاو ب دفايماعناروا دقايق ت6: ذهل؟ لين قلو

 نو تروا تمول, تلو كوم 0 دك دوا لوي اهبعروا حس 00 تورو هاجروا تندد لو نا ير لس“ جر 1

 كان + كيل موس ئالقروا تاي ل2 كأروا- نا هع نيت كج ب شد كن ارواريلق كس نأ ل ركل سب ولا ثعوك

 رك تو تلوو رب « ناياسو ذا كرب اتوب دلك اننن براد اك ئ!- ها آرت ير وار يقتو لن ذوك يآ ! هيا م ل انتم كس شارو

 «تاناكمرارن اش كسر صلع ارغب لقوم كوم هاج: لوي لي ولعن لاير فان تمكشرم اب ى ذب دب ني[ قة لوم ليد كتييئاقطروا تتادص
 ملاوب مولع لاس رركوب جرار“ لوك نكون تكس رسك رص اوم ايكرفو رك اكمُ ناباش« كك ومد ابد لوك اا اش ىلاع

 :ك نكت داتسون برك ل آل لا بس لكل يو كت يم انفو تفادص ىكتسكو ناشر

 كس نا ل رورغمب ىف ةقوايندو لاش قي اروا ل جس ردك تن الغوكن جن ةمروا ب نقول يا ممل مل :بابئالف

 هو بج نع لوم ليحضر ا روف ع قر ىلاج ىو ثوجيروا تلب#» قلل ايندوك وص قواك. .لصيفارامت دوا نفاق اراه بك
 زاثرب ندهتروار ثري تقل ىقباوو ككل كرو اق ناوكأرب دعقاو كس انزمب مولعم لأ قف لت سكانه اس اكتم اقروا ل ةساجرم
 عررط لج زفر سل ركل ليزي ىفتج ل ينووو كل نا < لوم لل يصب سايد سبأ ؟ تت قيقت يك - كبيرة

 دب آراكل ايلي ا كي دن لاهتادضروا لو قر قب لالي كل كول فاي تما برر ىلا لاو قاب مكمل

 # لإ بايماكروا بايت الفت نا قمري حس رابتغا كس مايناروا لو ريفصروا

 < كرش لسا خس لوبا بجج امق لاب مذ لس كرش ليا ارق كى لا هص كيا اكس ليي ثيي دا م١١ ايس ماب ايا
 ادا شئئضرقارابقل ب كتتقو لا كج ورك راهن اكتلاسر ىف ) لك بج دك ابك ب باد نس للان نضرب
 مك اهكه وب ةاثاقاف ذكر شن اق وس هدتذ كرم مك ينال كلك ستقو لاا قييم يك رع # ىلا وسن ارب سا انكسرك
 دالولو لا. بحاص ىكتنقو ساق بلكي اني لف رئاياعسحب تقوى خلك ومدن هرابددرك رمش كس تابريركاهجا

 لوك ادخذ لاي اتكررت م اهنا كس ترث آخ اب عرالطارب بفيس اايكدك نع بساوجاكءازهتسا لاك ىلا - يل“



 1م جارت عأ مكرم ةروس "رس ا رابج ريع نال اجر ييضتحررشو هج رت نياك

 ب احرك تاب كح ررط سار اك يم هود اهلرل مرعو

 ازعرب للة جابداج امل لابي هس دامب مالكه تارورخميي كلارك اب دوم داشرا سم تركك ناب نلا لك ارمي

 دالواش اكس دب لاء قايد كس لاش رايقفااك اوناك اجد ذل -ايند لاو بجاك وثانلو الواو للاي عادوا لس ركل وك
 اك 1 اهي دام راكد دود إب ةسروا ناءاسن اسيسهوروأ لس لع اج مر قت مت فرص اكس لوز بسر

 لاو تاجشمس لورا: اشم لي اينبي حفل كيل ب ينو يأ وبعمل ومب نارك س لايذ [رافك...........:روصتل لأكتب
 لب اجب حس باعك لاقت ادش قكل ب ترف 1ملاع يب حررط ىا وريد هريغو ومب يلايماكل بش تام دقه حس شم كانا«

 لنا ندا تما لس لب غي ايل الحس باذعكس لاعتادفري-< ليت قيقح لوى ساروا طلغ لكل ب روض اكن لا

 واقي روضخت 12 سا_ لفت بس اكت مي رومقروا تلذ لكنا كس نس دراما دس لوك اهعروا كس ست ركراكنا لاك نت
 هلزروغتمع متري لتويكدوا- < كرد لبث اينو سبأ ل ما هيد 37 1 0 ناي الم

 كح باذع تخدو حررط ل ارواج ناسك رم لوبن انك نأ هور ان جس اهكر رك لسمو لاطيشم نا هس مت كس للا لت سام

 -ةكام سن قدح ميل < ءرلر اش ل قلم اتلكنلامتروا_ لوم نت

 يك #راعباروا ةاسكارب لومانك ف رصوكن اطيل توم مولع لا -ايكر ايا ظفلاك ازا مهزؤتف ن آر لابي

 خت لاي كس م” لش تلاع لاا ةسثب ةسدق ترم ذوي دوا هس لاك اطو تاق ارك قلل دارو لمصمم تفاط

 « ال ناميار ىلا قتادضوج ناشؤم لعب لب اقم كادوا كوم قد لكلب اب لي اب كنا تس تدك يب كس ل اج كس
 ىلاعتادضرل وج ب لوراوستس مارثتاو بدا لامك تاس تازرعدو سد تكل حس ىلا رفان كى اهتادخروا كنب تن كور
 هي لا ؟وب وك لاكتت وبرك د وكر لو ناسك يأ ساس سا هولك اج اياطلا حسربق بسحب نؤم_ كح لي لير وضتب

 رب كبروا كيس آي آب سا -|ب دروس بآل ث كدت وايت ربع لبي لومي دب اك لامعادي يآ لغدلا له باتو

 ئالاو ف كش رافس لون د لاروا اك اج اياج ل فرط كت نج ريتاس كس مارتاو بر داون صرب حرر ىلا ونا يس اجوبجراوس

 كح تما تيل لوم لت نشؤمد ول عسرجاظروا- لوم كر سد تاجا ف. اتتادخ لين تس وكول نا سس اوس_اوب لب

 ه- لمعلا لوك حس ساوكر انا كي ع لي رك دافس كح لس نومه سدو - كح لو رج ل رواء اول

 به لي افس ٌلوكارامجا يكل يعفاش نم انامف كك سكوير س ع لل د مدرك احس لراس ناو لا تسب

 ناك لاكي لس نانو نتن ادق مالم يؤ شلاق يك زفر نع عروش عت لروعة: حاز كرم
 رواه ذب ركن كش ناس [ل يئس دئا حس لترك جس تاي تفتت ايي ايد ددارق ناك دوك م السلا ديل ىسين# لوم الن نا
 وكتاب راوكانروا تفكك ك كس ادخ و لن نس اجوكت سفك ىلا قتاخ تاقتولثم ارقروا نا زو لامس [لتويك- اه ناثمحي نان

 -< لب ىالغ نا قولا راس _لكويك-ومدالوا لابي كس لامك جس سول لك ناش ارو تقم ا رخ_ خلع ركن

 لى اسوا رشا نراه تدورض كر اكن داى حاده قك #1 ترورط ايكو الواهسا

 ل لولو ل وكول كك لس نا ى ات ار كك اص لامئاروا سال ناميارب تيئادصد كا ادضوج كوأووك جس داشرار#إ
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 تب هدنب ى ىلاختادغ بج كس لع تهاور كم سد قراخب كام يمج كس يلائر بوكس ا ىكووخروا كس لي دكا ديب تب
 نايات تيرط>ر جي رك تيبس للا اى وق لوم اتركك بحس لاف لبن كن يؤ يسد مكر الب وكن يح ارهتج تيرعح وف نين تس ار

 اين درج تيبيدبك مروا اناج نب بوب بر ظنك وتشرف مان ضنوو ل يبت لسنا لذ تس ركن العا كما لم وتشرف
 يارب ترضخ لح اتوب شار انادغ حس هدب ىبسج دوا ل ككل نسكت بحس للاكل دوك د وفدعإ كح لت جس ل آركذتا
 لسد اتاجوم لمي وتشرف ماع ن العاري وك روا و اوم لاران سا كك مالوم شاران تس هدنب لاظف لبكي سامر غرك وك

 -< لاب ككل وانا ماع تيضوغيميب ارجوا جس اجرب وغم بع ظن كلكتال مان نو 0:

 رواج اًنلر بوبكود تش - كس لي ورك ايهم بزيت سا كل كس نا لات ا دك نس هع كيور د دورا

 قرف كو رجلا ن متاع لامعا كيت كس نااوكن تؤم ديل رذ كس لا مك اجار انا كس رك ناس آلم ناب ذى اهلك ل آر ىلا فس مك
 رب ىو جس نايباكن ومضئرا ذا عا نام ارؤ ع بال لاقتادفإلر كدي ور اكنكر وارجج افو قاف «راغكو ني ركشروا وو
 اهيا لب 6 اج لام حس ناز سور ا شئازمم ىكراكل اكس لويمتروارفكد تاس كس ادغ ل قرا قا و تدق بس > اصدوا تلك
 داي رالاو ثم مان ولاكن انروا هس ردوقو ومن لدئوجوم قل اشنو مان لوك اكن اك ايل ايسرم
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 ناتنُيَو نوعبرا وا ةيأ ل نر : م ةئام ةيحم هط ةروس

 ميِحّرْلا ٍن ِنْمُحَولا هللا سب

 دعب َتْلعَماَمِب بعل ()ىَقْشَِل دمحم اي َناَرُقْلا ٌتيْلَع اَنْلَْنأَم َكِلَدبهِاَرْمِب ُملعأ هللا «)اهظ

 «)ىشْخُي ْنَمْل هب ٌةَركُذَت هانا كل ألا َكِسْفَن ٌنَع ٌفْقَح ىَأ ٍلْيللا ٍةَلَصِب ُكِماّيِق لوط ْنِم ِهِلْوْرَ

 عمج ©)ىلُعْلا ٍتاوُمَسلاَو ضْرآلا َقَلَح نّمَم هل بِصاَنلاِهِلعفب ِظْمَللا َنِم ُلَدَب اليت هللا ٌفاحَي

 هل ب قي هاوس )وتاكد ريس علل ىف َوُهَو ٍضْرَعْلا ىَلَع مح خول َوُه ربكَو ىربكك اًَِع
 ُباَرئاَوُه «)ىرفلا َتْحَناَمَو ٍتاَقْوْلُحمْل َنِم اَمُهنْيَ اَمَو ٍضْرآلا ىِف اَمَو ٍتوُمّسلا ىِفاَم
 هب ِرُهَجْلا نَع يع هللا ٍءاَعْدْوأركِذ ىف ِلَوَقْلاِب ُرَهجَت ُنإَو ُهَحَن اَهّن آل ْعبّسلا َنْوُصضر ُداَرُمْلاَو ىِدتلا

 َكَسْفت دهن ب ُتَيَحُنْملَوَرَطَح اَمَو ُسقنل هب ُتنَدَح ام ىآ ُهْنِم < ىَفْحَأ ورا مَعَ هَ

 ُتْيِدَحْلا اهب ٌدراوُلأ نْوُعسِتلاَوُةَعَسَتل © ىنْسحْلا ُءاَمس الاَدَل وه لإ هلإ الهلل ِرُمَجْلاِ

 هر َرْمِإِل ِهِلْهَل َلاَقَفاَراَن اَرْذِإ «) ىسْوُم ُتْيِدَح ٌكلقأ ْدَق ْلَهَو نَسحلآلا ُتْنَوُم ىنْسُحْلاَو

 سفن مكي ىلا ُْرَصِ ُتْسْنا يبا رم ايلا نيم نم هم ىف كِل ان آوثكما

 اًهاَطْحَأ ناكر ٍقْيِرَطلا ىَلَع ُىلُدَي اًيِداَم ىآ () ىّدُه رانلا ىَّلَع ُدِجأ ْوأ ٍدْوُع وأ َِلْبَف ٍساَر ىف ٍةَلْعُش

 ىلإ ()ئسْؤُملي َىِدْوف جَس وع ةَرَحَض َىَِو اه امل دع ِءاَمَوب مْرَحْلا مدع لع َلاَقَو ليل ِةَملُِ
 مث ماد م 3

 : كلبلَت ْعلْخاف كبَر مكتمل هال ديكو انآ وابل ريق اهجْمفبَو لقي يدون ليو ةرْمهلا رشكب
 ٌفْوُرُصَم هكْرَتَو نيونتلاب ناّيَب ٌفطَع ْوأ ُلَدَب(ء )ىٌوط ِكَراَبُملا وأ رّهَطَمْلا ٍسّدقملا ٍداَولاِب كنإ 3 2 2 2007 5 2 2 ث 0 2
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 عمتساف َكِيْوَق ْنِم كلترتخا اناَو ِةّيِمَلَعْا ْعَم ِةَعفُبلا رابتْعأب ِثْيناَتلِل ٍفوُرُصَم َرْيَغَو نآكملا ٍراَبِتْعاِب



 زف ط ةروسا ترسم راب ريلج نمل اجر يلع ررمشو ره: تنل ادن
 نواف +”ةئركذِ ةولَصلا مقاوم اف انآ لإ الهلل ان ىبنإ تب كب *ةىحؤُياَمِ

 5 2 2ك 7 5 9 ١

 ام ْسْفَت لك اَيْبَو ىرخجتت اه امالي اَهبرف عل ٌرهظيَو سانا نع اًهيفخأ ٌُداكأ ُةَيِت ةّيتا ةَعاسلا

 اهب ُنِمْؤُي ل ْنَم اهب ناَمُيإلا نع ْىأ اَهْنَع كنف رضي : َكَنَدْضَياَلَف رهو ربح ْنِب هب ماي ىعشت

 كِيمَني ةناك كَلَتاَمَو اَهْنَع ْتدَدَص نإ َكِلَهَت «زىدزتف اراب ىِ يؤ عا

 دنع اَهْيِلَع ُدِمَتعأ اوك َوَتا ىاَصَع ىه َلاَق اهب ةَرِجْعملا ِهْيلَع تير ريرفتال ماِهُفِتْس الأ هإمزىسؤم

 كح ثراماهنف َنلَو 13 ئينغ لع طئنتل اهب رز خت قرر طيخا شهأو يقشر بالثل
 هِتاَجاَح ُلاّيَب باوَجْلا ىف َداَز ماوَهْلا ٍدَرَطَو ٍءاَمّسلاَوِداَزلا ٍلَمَحُك 4م ىرخأ ٌجْئاَوََح أ ِءاَرلا ُتْليُم ةَب رام

 يس اهْطَب ىلع مَن مز ىعشسَ مط نابت ةّمَح ىه اذا اَهَمْلاَف (0) ىسْوُمِي اقل َلاَ اب
 اهني فَحَت اَلَو اَهَُذَخ ُلاَق ئرخأ َةْيا ىف اَهْنَع هب بعمل َداَجْلاِب ىَمْسُملا ِرّيِغَّصلا ناَبْعُللا ٍةَعْرَسك

 ُتَداَعَف اَهِمَق ُيِف ُهَدَي َلحْدأَف هز ىو ألا اَهتلاَح ىلإ ُىَأ ِصِقاَحْلا عرب ٌبْوُصْنَم اَهَتَرْيِس اَهُدْيَِتَس

 اذإ ع َرْجُي الكل ىسوُم ٌدْيَسلا كلذ ئيرأو اَهيْبعُش نب اهم ْعَضْوَم لاَحُدإْلا عَضْوَم نأ َنّينَواَصَع

 رسما كج ىآ ٌكلِجاَتَج ىلإ تكلا ىَنعَمب ىنْمِيلا ٌكلدَيُمُمْضاَو رعي ىدل يَ كلفت
 ْىأ ٍءوس ريغ ْنِم ِءاَضْيَب ِةَمْدألا َنِ ِهْيَلَع تناَكاَم فالج جّرْخَت اَهَجِرْحأَو طبإلا ىلإ دَّضَعلا تحن

 حر ٍرْيمَض ْنِم نالاَح ُءاَضْيَبَو َيِجَو 40 ئرخأ هيا ّرَصَلا ىشْقَت ٍسْمّشلا عاَمُشك ٌيِضُن ٍصْرَ
 اردو كِتَلاَسِر ىلَع معلا يأ 2 ىربكلا ِةيالا ايا ْنِم اَهِراَهظإل كلذ َتْلَعفاَذِإ اهب كير

 ْهَعَم ْنْمَو َنْوَعَرِف ىلإ اُلُوُسَر ُبَهْذإ اَهَجَرْخأَو مدمن امك حاج ىلإ اهْمَض ىلا اَِلاَح ىلإ اَهْدْوَع |

 ليحل هشَيَو مغرد يل رشا تَرَ ةّيهلإلا ٍءاَعّدِإ ىلإ هرْمُك ِْف ٌَدَحْلَر َواحَب 2 ىفط ُهنإ ّ

 قارا نب كرش نو ينس ْنِوةدفُع للخاو اهإنا «) ُىِرْمآ ّىِ ْلَهَس ْرِسَيَو ةَلاَسَرلا

 انيعم اًريِزَو 8 لكار ةَلاَسَرلا ُْيلْبت دنِع » "ىلا اوُمَهْمَياَوُهَففَي ين ب ريِغص وشو اَهَعْضَوَو ٍةَرمَجِب
 ةغرشأو قرهع هنو ئرزأ دب ذذها نات ثلغ 6و وجأ دا زفت نور ويلف نم اهل

 ىك بطل ْباوحَوُهَو مْوُرْخَمل ِعٍراَضْمْلوآِرمآلا ىتْْيِصِب ناَْعِفْلَوٍةَلَسّرلا يآ 4[ رم ّىف
 ابا يما ٌرِْصَب نب تن كلذ عمو ايي زو َكَرُكْذتُو هلل ج رييك هْيينَن كلحبسُ

 ٌةَرَم كَل اننَم َدَقَلَو َكِبلَعانَم ©: ىسْؤُمَي َكَِلْؤُس َتْيِتْوُأ ُدَق َلاَق ِةَلاَسَرلاب َتْمَعنأَن



 همر عع الر قر وسي!« رس راي راهي لج« امري شلع تاك

 ىف ُبوَعَرِف كلتمي نأ تفاح و كتَدلَواَمْلاًماَهَلِإو اَمانُم كا ىلإ ؟ انيَعوأ ليمشي ذإ د رخا ع ملدوا يد ىف طم” لوقا وك عقم فال اا 0 ”واع او
 توراعاو هبل دقاق ترباتلا قابل هْيِفذُقا نأ نم ٌلدْبيَو كر ( ىف 0) ىلحْوُياَم ُدَلَوُي نم ٍةَلَمَج 3 0 ور وربما 2ع . هه نصا 8

 هَلْوُدَعَو ىَل ُوُدَع ُهَذَخاَي رب خلا ب الار طاطا لجاشلاب ميلف ليَ رعب ميلا ىف طمعا و ل

 نم لكَ وعر كبَحأَف سائل نب بحبة ةَبَحَم كِدَلَع لذ أع ُثْيَْلاَو ُلَوَعَرِفَّوهَو

 , فرت مرت ٌكلتخأ ّىِشْمَت ليتل ذا كَل ىِظْفَحَو ٌىِتتاَعر ىلَع نِبْرَت (هؤْئِنْمَع ىلع ٌعنْضَعِلَو لاَ

 ةلْفكُي ْنم ىلع ْمُكَلْدَآ لَه ُلْوُهَفاَِْب ودا ىذا تو عِضاَرم ارض هو كرب

 حف َنرْحَ الو كباب اًهنْيَع رقت يك كلَمأ ىلإ َكِنْعَجَرَف اًهيَذُن ل ]بق هما ب َءاَجف ٌتَبْيجَأَف
 تي 5

 لوف كشك ملا نب كيج نعرف ةَهج ْنِم ِهِلْمَقِل َتْمَمَتْغاَفِرْصَمِب ٌىِطبِتلاَوُم اًسُفن َتْلََقَو

 اهيل َكِيْيِحَم دعب نيد لأ ىف اًْشَع َنْيِس تنل ةنم ةاتطلخ و كلذ رثغ ىف جاقمإلاب كللرجدإ
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 نم ةَنس َنْوعَبْرَأَوهَو ةَلَسَرلاب ٌىِمْلِع ِْف ٍرَدَق ىلَع ٌتئج ج مل هبي َكَحوَرََو يتلا بيس دن رْطب نم
 ينل ىنإ كْوحَأَو تن بهذ ةلاسزاب «5ؤئسفنل كرت كتَطْصاَو ب« كرد

 إب "0 ىغط نإ َنْوَعرِف ىلإ ١ اًبَهذا ريو جيب 5 رك فار ايت الو َمَسَيلا ئنياب

 ُمَحْرَبَف هللا مذ ىشْخَيْؤَأ ْطِعَتَي رك ذَحَي ُهَلَعَل كلذ ْنَع ِهِعْوُجُر ىف نيل اوف ُهَلالْوَفَف ةّيبوُبَرلا

 ُلَجَعب يأ ًانيلَع طري ْنَأ فاح اننإ آنبر الق مرا ةّنأب ىلا هلل اَمِهيإةَبْسَبلاِب ىَجَرملَ يمض 2

 ىرأَو ُلَوُقَياَم عَمْسَأ ل ُىِنَوَعِ اَمكَعَم نإ آقاختال لاق ٌرَبَكَت "ي ىأ انيلَع دز ىفطُي نأ ةَبوَقعلاِب

 'مُهِّلَعُت الو ماسلا لدي ٍءاَرْسإ ىِبتانَعَم ُلِسْرأَق كبَر اَلْوْسَر ان اَلوُفَف هتف ُلعْمَياَن 0)
 ةياب ٌكنئج ُدَق ٍلْيَقَشلا ي دع روا او رجلا ياخ كابل ُىِف ْمُهاَيِإ كِلاَمْعَتَسإ ْنِم م ْمُهْنَع ل اع عا

 نب هل ماسلا ىأ مز ىدلا عنا ِنَم ىلع ْملَسْلاَو ِةَلاَسَرلاب اِقُدِص ىلع كلَبَر ْنِّم

 هَ ُهنَع ضّرعأ (مؤوَلَوَتَو هب انئج اَمب َبَّذَك ْنَم ىلت ٌباَذَعْلا َّنأ 10 ادع
 هسندادرر

 هيرب يلع الدال لصالا نال هيلع رْضَنْفا 05-1 ىلمومب امر ْنَمَف َلاَق رك ُذاَم َعْيِمَج هَل اَلاَقَو

 هد.ؤ ىادق مث ِهِريَغ ْنَع هب ديِمَتُم هيلع َوْم ىذا ُهَقْلَح ٍقْلَحْلا نم ٍءْيَش لك ىطغأ ىلا انبَر َلاَق

 ىلْوالا مما نْوُرُقْلا ُلاَح ُلاَب اَمُف ُنْرَعِْف َلاَق كلذ ِرْيَغَو هجكنمَوِهبَرْشَمَو ِهِمَعطَم ىلإ ُهْنِم ناَوْيَحلا
 و

 ا 25 2 ع 8 15 000 يق ا يل يد 2 2م أ ما 24 ستسا 1

 ظْوَفْحَم ْمِهِلاَح ْمْلِع ىآ اًهُملِع ىسْوُم لاق َناَنْواَلا مِهِتاَبِع ّىِف حِلاَصَو ٍطْوَلَو ٍدَوْهَو حون موقك هدا

 ع



 : هطةدوس! ريما هرارج رج« نال الجر يسطلجررشتو امج رن نملك

 لو آس د ين ةَمْيِقْلامْوَي اَهْيَلَع ُمِهيِزاَجُي ظٌوْفْحَملا ُللاَوُه بثك ْىِف ىَبَر دنع

 ليس فلْلَسو اسر ادهم ضْرآْلا ٍقلَحلا ِةَلُمُج ىف مكل ٌلَعَج ُىِذَلا : وه اًنْيَش ٌىَبَر 400 ىَسْنَي

 اياطتسو يسرق هب افضو اهل انيك ىلاغب لاقط مام ءاَمَسلا َنِم َلوْناَو ار البس انف مك

 مرا جل ىلا اان و تنرجاب اقسا اجاوب انرخأف ةككَم رمال

 هِيَ مكمان اًوْعْراَو اَهْنِم اًوُلُك قّرََْرْمآْلا تش ْنِم ىطْرَمَو ٍضْيِرْمُك ِتْيِيَش ْعْمَح ىَنْشَو اَمِهِرْمْغَو
 م ا والا ل كا ضمور

 تييال اَنِم ٍرْوُكْدَمْلا تللذ نيف ّنإ َماَعْنآلا ىَعَرَو لكلا ُمُكَل َنْيِجْيِبُم ىَأ انجرح ٍرْيمَض ُنِم لاح

 دا ل * يزذو لزتك نول لج لزلتم باخسمال 601 قوللا ىلا

 ٍتْوَمْلا دب َنيِرْوُبُقم مكن ا ا ل
 نير ذَقَلَو ْمُكَقْلَح ادب َدْنِع مُكاَنْجَرْحَأ امك «هدؤ ىرخأ هرم ةَراَت ِتَْبلَدْنِع ُمُكُجرخن اَهَنِمَو
 لاق ىلا جري نأ «د«د يبو رح ان ْمعرَو اهب َبّذكَف حست اهلك انني م

 كديِبانلَف مو ىسْوُمِ كرْحِسب اًهيف ُكْلُمْلا كَل ُنْوُكَيَو ٌرْصِم انِضْرأ ْنِم انَجِرْخَتل انشئ
 ٌتْوُصْنَم اناكَم َتْنأ اَلَو نحن ُهُفِلَخنال َكِلَدِل اًدَعْوَم ٌكلَدُيَبَو اَننْيَب ٌلَعجاَف ُهُض زب للكرغيب

 5 0 9 00 ةَفاَسَم ِهْيلا 0 3 أ را 0 00 0 9 ضال ٍ عزتب
 5 ا 8

 1 000 يع هج داو كل

 ئأ مُكَْيَو اًصَعَو بح ٍدحاَو لك عمال كْوُعبَسَو نات مُهَو , ىسؤُم ْمُهَّل َلاَقَو َدَعْوملا مهب ه٠. :ىتأ

 ٍءاَيلا مصب ْمُكَمحُْيف مَ ٍدحأ كارشإب اًبذك هللا ىَلَع اًوَُعْفَتاَلَ ايزل كاف هلك مقتولا

 ا هو ئرتقا نَم هدد كاع دلو وعرب ٌباَذَع ُمُكُكِلْهُي ىَأاَمِهِحْتَمبَ ٍءاَحْلارسكو

 آوُلَق امِهِف مهني مالكن يأ + ؤىوججنلاوُرَسَأَو هْبسَأَر ىنسو.' يف ْمُهْنْيَب ْمُهَرْمآ آْوُعَرامتَف هلل
 هلاؤحا ف فلألاب_ىدلا لف قاب مةنلل قنا ّرْهَو ناذه ِهريغِلَوو ٍءرْمَع ىبإل َنيَّذه نإ ْمِهِسفْنا

 ++. ةىلملا ْمُكيقْيرطب ابو اَمِهِرْحِسب ْمُكِضْرَأنِب َمْمُكجِرْخُي ْن ٍناَدْيرُي نرجس ثالثا

 رمي ٍرْحَسلا نم ُمكَدْيَك اوُعِسْجََف اهب اميل مهم كفرا ىأ فّرْطأ ىنغمب لقت ثنو



 رابج رلج» نال العر يضتحر شوج ننال

 لا 'اهَص اولا مك مكحأ عت نب و ىلارتكاو علمت وراه ر مل نأ مخ نيو عمر لصور

 أ َكاَصَع قلت نأ آًمارتحإ ىلموم ومي اَولاَف َبلَع «") ىلغَتسا ِنَم مَْيْلاَراَ حلف دَقَو ٍنْيمَطَصُم

 َلْصأ ْمُهْيِصِْعَو مُهلاَبحاَدِإف وَ "اهلا ْلَب َلاَق ُهاَضَع ««ه)ىقلا ْنَم َلَّوَآ َنْوكَن ْنآ آَمَِو ال
 س5 لو

 4 ؛ؤوعسشت ّت ٌتاَيَح هنأ مرح ْنِ يل لَم ُاَلَوُبعل ٍتربُتو نب اي ناَواَولا ِتّيلُك ٌوُوَصَع

 سن ْنِ مُهرْحَس نأ ٍةهج ْنِم فاح أ © ىسْوُم في هِسفَن يف ٌسدحأ َسَجْؤاف اًهِتْوْطب ىلَع
 َمِهْيَلَع 0) ىلغألا ّتنأ كلَنِإ ٌفختال هَل 0 ا ردا ىلع ب رن ال

 مسج أ درجلم ُدْيك اًوُعََصاَسَّتإوُعَنصاَم مب ُفَقْلَت ةاَصع َِمَو ٌك ديم َكِدْيِمَي ْىِفاَم لَو ِةَبلَعلاِب

 َىِقْلاَف وع وُعتَصام لك تقف ءاَصَع ىنْؤُم ىظلاف رحب (0) تأ ُثيَح ٌرجاّسلا ٌحِبفُم الو
 مما لآق (-.ؤىسومَو نوره برب انما ولاَ لاَّ ٌَنْيدَجاَسُوُيَح : ٠ اًدَجس ُةَرَحَّسلا
 هَّلَع ىلا ْمكملَعَم مكر يبكل ُهَنِإ مُكَل ان َّنذا نأ لبق ُهَّل اً ةّيناثلا ٍلاَدْباَو نْيِتَرْمَهْلا ٍقْيِقْحَتِب

 جرو نبل ينل يِةَفِلَمُحُم ىنغمب لاح ٍفالخ ْنَم ْمكَلُجْرَأَو مكي َنَعِتفْلف رْحَبلا
 ُدَشَأ ىسْوُم ُبَرَو ُهَسْفَ ىِنَْي آني ٌنُمْلْعَتلَو اَهْيَلَع ىأ لا عْوُذُج ف ْمُكَدبَإْصوَأَلَو ىلا
 ةّلاَدلا تنل نين احق ىلع ذر انعنن كلوي ون نأ اَوَلاَق هياتم ىلع مود هم ىقْئاَواًاَذَع

 نفاع ىأ ضاق ٌتْنأ آم ضفاف ام ىلَع ٌفطَعو مَسَق انقل َنَرََق لاَ ىسْوُم ٍقْدِص ىلَع

 اثَما 1 نإ ةزجالا ىفهّلَع ىحبو اهنق أ اسال ىلع بضل (« ايلا ةويحْا له يقام

 ٍةَضِرَمِللَمعوامَلْعَن ٍر بلا َنِم ِهّيْلَع انتْهَرْكأ آَمَو ِهرْيغَو ِكاَرْإلا نِم اًنِيطَح انَلَرِفَغَيِ اَنَبَرب

 بَ تاي نم هن ول ل ع اذا ذغ كنس هوقو يأ انث كح ُهَللاَو سر

 هِي ْنَمَو هنت ةاََح (-)ى يحي الو خيرتسيف اهيف ُتْوُمَيأَلُمنهَج ُهَلَنِإَف نْوَعْرفك اراك اًمِرُجُم
 يلع ْعَمَج (ضؤىلغلا ٌتْجْرَدلا ُمُهَل كلو َنِفَوَ دلو ضير 0

 _ زج كون نيل ره هيخَت نب رج 8 3ينودف أ ندع ثلج ىلع كن
 3 بول يره (:) ىكزَت ْنَم

 لزاتكس نآرقسا> لب اهنا فيت آلا داتا سئل لا آرب بآ ف مت ( قط كس 0... :لمج ب
 نا ارقي < ليتم رورض لوك اء لن بردك لتج لع بقنوكي لآ ةييسا ل كتاب تءاد قدإل قروي ب آد: دعب كح فسح«



 0 ها ط ةروس |"؟رسأو داي لوا مافس ل ضعت

 هذ م: نتن ) هس اترؤوج ك كس لاه تحت آلي لب ( نس اج ايكا لت لم ىراوشد كاك اك اوم لكل ذان كس لاي سآ
 وك ولاهم آدنلب روا ني زايكا دبي دس لسن اوم حس فرط :لازان( ركل ساو تتشيم سا كلاكيت يكل ذان كل اتا

 نق قا ربك م ئ ربك بج ل ايلعات' ىلعروا < اب دهسد بص اوج حس لترا ليي نوظفلع لوب ١ اليزنست)

 كل كا( لو كس قلاش تنك خ وغلا رع لاح بست روا بس انهكس لئاوجب شرعا لم يق هو تش ) ىت متاقري شرع
 ني زدارم_ق انف ولم ) ٠ هي كح نا زوي وج واهس نايمدد كس لولد نادت دوا جس لبي نو زوج وا ليش لول اهس اب

 نب د لطب نارك لوب يك ةوهكت اب اري تركادا( لذ ني كس ف كانظ دو لكو لو تاقط ل لاس لح
 -هاتسكز او م 1 دو لكك كيك ن حس ذا» [رثلب تبم اهدرداراكذاركلاؤ لي قراوشد كأي 7 نش - < تناجوك لوم

 ل + مان تعا عطا لس ساد سيوبعم لوكاوسكس ساكس ميا دثلا هد( وميك يك يس ادج ركاوجار زلم لد لايطدج
 ك 1س لوبنا لج جس قير اك وصولي ا يكروا( كن سحا بس شن م ىنسح دل 2 [ل شب ثييداعادج مانهس فان

 منع لا الج لق لو توك مرا نال رتل عنا جرمانا ع 1ع صل نب ل

 لوحيدس_ دمك كك راجت طساه لق دي كي ايتسار لل قر كك ًامياش ق“ ) لواجاي تعاد لاي لح كي نو آنس كك

 لي أي اكل ولسا كلل لعل اق ليكن تقل اك ا ليج كح جو للا -اهكل اهتس ا ظظفلاك لعل خ# مالسلا يلع ئوم_ هت كك
 فاك ىف لوجراكترورياربت ل! قزم اك كي داو اوكنلا ل( لاي كس كر رجل )كني لاي كح للاوو بج

 دعي ح ناو ع قفركار ولاة اجيك ليق لم قتكى دون تنفو لاو اكو هرسكرلا هس تأر قل وفود فروا هرسكل

 لع ئوط ثم ناريم كاي كيا مك ولا ةراتا لايتوج با موس( ع كس ديلان لك اي كس ىنا اذا -اًكع اننا ددقم اب
 رخاروا نإ ول نرروص ل وأود - سس ايي ففطع ايس سدقملاداوع لدبىوط_لإ كرابمروا كاي قس لدقم )و

 كيا ول ل ىرورط جوي بيسو ل فرص ريغ لكوج روا اكو فرصنختنقو للا ونس اطمن ونترلا ترق ل ونود لس نب ونت

 شم قورابت )يركب قمن شدا( ب ةعقسب ل يق“ لل جس ثيبن اتببسا ودروس تسيل سس ل للا

 تدايعىت كريم ءاوسس رم لئووبتم لوك لوم دثلا قت لي كت( .م سس بئاج كريم ) جس قتداج كوي وج وفسوس ( حس
 نامعج حس لوك لوكتمايق كم ) لو/ نب اح انحكر ديول حسا لي ىلاو نس [ت م ايقربشالب رك احب ذامف كداب يتكرر دادرل
 كما لابس ساكيدج قثي) اج لبلد كس لاك .[م( لوبيا تمالك تمايق برب لام انباع

 ايبا تل ) كى ورعب كم اوف ىفبا نس لوو (تكرش املا سادت تساي تكد د ذاب ضخ يبا حس فرط كسا ليم نس (
 تسابق رواد هك رك دج كك مرد (طساي تنكسر حس كك نقي ب ا لع و يس امل لامي بب تساي دج ضخ

 تأ قريع كا هك فس لومنا( راها اكوزجووصقتامس اركب ليتل < تجول لاوس ) يوه احس ايك ع جتا لحمد
 لاح تضر يس ) لوم احراج ظبس كك لوب ركب احس لئادوإ( لم كلج روا ل هلل الجب ) لوم اناكت كيت ب لا ل
 ىلإ روا لوم اج امئارب لاش: اشم )- لين لكن ماك كرو سر يمس سامو( لي اهل سا إيدك كات لوم اجار يس ديا ذك
 لوط رك اك تاي دورط ىلاو هس وم رول هس ىزلكل يي باو ةتيسا فس مالسلا هيلع كوم ترفطح د لم اجرام هرعت بناس تس كا
 هسادد للا )تارك اومداشلا( ليث كح ترورض خل لش لإن لع ؟بارغا لوني 0 رواه ك ةبرامم' برام-ا(يدرك

 لكل وينام وج« كح فم بئاس انوصرو ا! ,١ كيا دوج وابا يكن ب بم اساوم احزود كيا هدوس-ايد ىلا عسا فس لوبا لج كوم



 لحرب تييآ هرابج رلج» نال لج يضر شو لج ننال

 مت-ليئور ذرواول ذليل اذمداشرا( < ايكابكن اج ل تي ىرسودوكل ويناس ل ومجت_لكوك-اكذ دلي رزيتز هت لبس في ىف ار

 دعب كس ل ايد للا ف لمشرع كس بناس جتني ف مالسلا يلع وعرب مك ىلاغتا ده )كس لي دركي تلاع لبي كاتس ىلا
 لكل لامج افق ايك شو ب مقوم سا جتا انيا فس مالسلا هيلع ئوم ترحل وم او يروا اهلك ب ل لس لك لبي قيادو
 مروا( ليث بربك وم وق ذب اسف اسلح نوفي بج ل جايك اباعكو تسمو لسا وكم السلا ريع وم ترطحروا تناشد
 ك1 بيع ايو( قل ولان عسا بحر جب دولاب لع لب كورلاب لب اب نيس لل لكدجتاب نجس اد غي تمول سد لب لخاجتانبا
 لاس بو كريو لكم قديس تساوت دوا - كد اديب كي ىلو تيس درك نوج اني وكن وح اردنا كس لا شن ) ملك لوم نور

 هب حس ل لوغاشنى ب البلا( ريك رخست لو لاه لولو دي ءاضيبروا ىرخا ةيا) قوم ىلاعن ىرسود ري( تك

 هب تلاع ىلا ىب ا رهتإب كو ماي بج دوا كح لب اكو لايناشن ىذبب ىذبب من قرب تدوبن قي ادم اج نركه زج اهلنا متركا ثم ) لب اكد
 لوسر مت ) - < ايكوم شرع ذب هدر ءاج لاي كح نوكرذ مبا( ول لاري دوا ٌءاج دس سب لخب قي ارمي ساس اج آل ناو
 شع ( ب جذي لس أ دعوو لع تيبولا ساو رواه ايكوم لمس اذ هورك اج لاي 1 لاا روا نلوتر فرك عب

 هدر ناس آم مب ماك اريمروا ( لوكسركت شادرب توينراب ل لح ) درك ٌعرارفروا لصوت ارم ! راكد وري ةكرشلا لا

 رم كول اج ( قق قوم حك لي ددمول داكن اكس كا 1 لج نيديتوج ) كيس د ركر وو تنكس ناب ذ قريمروا ( ماك غيل شن )
 جره وكن وراب قم كح رركر رقم نواعم كيا ريع حس لما ينكهسرمدوا ( لاه تاباك نيد لجأ ل بج ) لات اب

 ل ماكس ريمون ادا كي رك روق جير ؤ كس نلاوكت سوق ريم ( بس ناي فطح ىسخا رواج ىلا ف لوعفم نو راسه) لذ لاعب
 هذي اكرم ديرك يار كضتتروا لين فيصسر ما لواود كس لوأود ب كر شاو ددشا ل تلاسر ثم ) كيتو كل يرش
 فرتح ترثكب وخلو مل( < حركاوب موز شيب بلطبراوت روا كس باد اكبسلط تويكس مز عر داضمرلي سس

 ها كى روظنختساوخرو ىراببتلاومداشرا- لو ع دوكو بروقالم ل: بس آس - لي رس تارثكب سوضركذار يت دوا يدك ىلإ
 ققلباقك ةاج كى ماهلاد# قكمايلا تايدووكورلاو كداب مترلبج لج ككل ننامحاري مروا صفد ليا ذل مترا! وم

 ريت كيأ لش داب هداه رذ كس ماهل اي ل باوقالودلاو قدامة فس مت ثا جس بروم ناو لدب تس ىحويام لمجاكا)

 ( جس ردك كل اي سود ود حررط لال ذر هن وتركم نوكرف ليث اهق فوخ اكل ليرد انجوكم قف لوبن بحب لات
 كل رب ضوى لاو 20 ل يورانك يئأ ايددرمجب سس لم يرو )ود للا ف ل اب روركوكر ل قورنصك ياو ومسك

 يب نش )ات ايد لاؤ ثا ات س فرط ىقياريوا دايت لل روا ( نوكرف )هس نو ىاكن لارا نانو قا رعد

 كريو لاترد (اهئاتككد سيكو لب لوك ضكاروا ىدركا بيب تبى راههقف مت ل لد لاا يكل كذاب نور
 مكب عتب ( لو داي مك نلاءاس كس تضاف ىرابم ل م رواوم لش نارك ريم شوري ىرابمتلام) كاع يكدر لب ىلا ركض ان

 كي توبات داب رم ناك قراببت )لس لابوك اج ندد كتي لي" مك دبر بج لك 1 لوم قات ني داهمت
 كل كس هالي هدود دارو كك ع لكس نوف ةبسج دواس ةاج 2 اينج لاب كيكه همك اجبت 1

 ىلا ىك ل ابك وم نيس نااجنأ سري دن نست ناب كرام |ياكذ لاك موك ىفاججت ل ىلع لي نا ذمة نايك الب وكيد
 ممر وف لس توك ىامج كلا -ايالب كو دلا» ىرابت فس لوبا ب غلط باج ليي تابثا؟وم قكركش وري كس اوج لذالك البت دد#
 درنم ركع فرط يرابيتروا لير نترك بيرق يس لع هو رل اي دايم هدايدد لاي كس لا قدابتقبك مغ مت  (ايل



 رايج لج« نتالالجر يضع ررشورمج تناك
 دجتاب كس ماطسلا يلع ىوم ترشغحي روط دارا يي هتقاو لما كيب - انت بتل ورش اياكرصمر ان الا رام وك فتم أ لس مروا لوم

 بوث بوق لب متروا قد تاجنتحس مس و مذ م قف ( اترك ماو وكم افسلا هيلع ىو ترططت عس لايك الام حس
 ناايمرد كس لولاو نيب دم مرحي ( لال تاهل يحس لاذ منيل 1س يثرب تودالعلس لا )الا لم لان

 ىداش ىرابت لويئار ير واابر لاي كح مالسلا يلع بيش تررطح م يق ارابشرحب لس ل كل) اني ب تسر صم )هس لاس( ىلذ)

 ( جل بسانم كك تلاسردج هت كك ير طرعسر مب وسم - كَ آي نط تضو نيس مر ( قدرك الفي

 «قاجح رجتاس كس لومئاشت قرم احب #دابروا متباوس (ايلركد تافه تللاهمر بصنموأ مروا ) ب الركب يختل دارا م22 0

 كك -قاج لووول كس نوترف( نيد ناكل بل ع رم )كد قس خداب كريروا(ورل غطا اج لاي كس سكول )
 2ك غلف )اج ىر ذي لكل وق تمت ورك ياش ركزوا لا( كى واكف ادخ )اي 0
 تح _ لاقتادخ لابي - ًَّ كول فرط ىك نير درك ؤ ساد اب اج كلاد تاباىداههتدو دي اس. انبكت ا ميما جوا

 فرط كنت نيد طوول اق مولتمسس ىا دي وكارغرلك جو ادد -<س قرماظ 831 رف 1 را كاع رو لت لورق

 د قرلم لم نيد ازسردا) كي ركد لدا ذرب مت هورل يس شيل داي وكم !راكذرورب رام اهسإل لود( < لس مول لب

 دل ريم نقم ) لومج ل دجتاسس نولود مد ليورأ م:اهك فس دشلا( ةساجوم تربت )رواد يراد قس »دايذدكي إب( م

 لاي كح للا م( لومار د نك سا جس ايباد دج دوا لوم انجب دس اه انك هودي دج ) لمان دوا نتن لب ( جسدت اسس داببت
 روا ( ماش ككل ) سد ف اج وكل جا رسا ىقب دجتاس دام متو لت دصاقت كح راكذدوري سرت للود مت كذبك حس لاري «ةاج
 م( د لاب رع لا لاكأ ابرد ماكل شوج حس ناادوا تس اك لاذ لأ فس ملم لوتقشم نت: نشل ) دن كو لين
 جك كس ىاع السا ( ب تقادص كك لاسر نيسا) ل سس آرك كس لايئاقن حس فرط ىراكدد ورب سرعت لاي سرت
 لاو كور رواة النجد ك- كس ىا باع كج لج آي قوقل اي دام( كة اجو ظوفت تس با عود تتم ) لج بهاد كريس
 هارب الكا هك( هس نوكرفري سمن ايكا روب وك غي يب رف نسا نس لوما ددوا ني لاي كس نوكرف مكب سسح لفرد يب لب سك
 رواه كو ولسا كا يكس بو للا فرص بسط انئوكم السلا يلع ئىرومنرصن# نوكر لابي )2 ؟تس نوكر اكد روري اكل وود م! قوم

 قوم ( ومع د له تبيب تكرم ملتوي لوم لبي برادات ات انج اج انامنج ير وكم السلا هيلع وم حرر طحت كس كل اوس اكب سد وكر

 ( ل اءويزاتمح لد زج قرسود هوك تس لس ) ار رفاطع ثدانب ىف اوك جرب ذس لش هدراكددوريارامت لك ابك # مالسما يلع

 اياك وكو دبي رم ةقامجت اركاب( فس نوكرف_فا[رفاط عري كل وززنج كنج هل اهكوك ريو نااوبح الشم ) كل امنت كن سارا
 ننثل) ملاذ اال ابك( هس مالسلار يلع كوم ؟اومايكاكنلا تنس نس رك نب ىك وت وج هر عراصردوا طول, دوج« حرف وقم )اوم لاح
 اهلا يلرك ا نوف بب بس لي ززوفت رول مهب ( طوف ) لب فو لل كس دودو برم ( لاع لس لكل وت ل الو نا

 كس هسدابقفس شعم قد ب تكس لوعب تروا كل تداكددوريارمم ( كسا زو اج ند كس تمير لتس

 تررطحو وت ل لاقت دغر ارنا جل نا لوا دانب ةحساز ل سا( لاو لس دلع )كل تت راهتقرولا يدان فال غر

 4 حررط نطل متل ففل س ديل دذ كس ىلا ف مترج ( ل يكب اطخوكلك ىلا + تكلم ك كس ماعلا يع م
 بكت عشه ىعش الاديب ليزتج كوز فلو كر فلل تل ىلا جا وزا جس تم ىعش) كارب تاني
 ماعنا_ اج ىو ويوم نب ادواةامكى كمر[ وسفن ني )اج كل يي وم جس اردا اح 2< ىض رص ملك ضيرم



 "مارس تع وسما هرسكو رأي رارج رلج» نال الجر يظر رشو لج 2ث نمل اك

 مكماعنا اوعراو ب لابي جس اتم ررط ل وفود ىرعتمروا مزال لاعتسا اك ا لبث تلال رج سرايدج قتل للك معن ات
 رواوم كحال < زامل لت يسجج او اتاكد ل سيب لسع ىك ىلا دداي ى وتمت ىف روصقلا نو كيك اوج ملم

 ووجوم لولو لا لس لقتكلبا سس ( ماظن )هس راس ا كش ( تارك انجي رخال لاه بسس بسير وب كح الك

 ةيهنه علا ىسسهن_<س ىلو# تيد الص لكريم م لاري دوا ىفامج اوك "بد اصل سس جو لا ايل بط اذنك شى لا )ىلإ
 رول(اهقايكاديج المد [يايدس دايت معسلات )اهايكا يب لل مسك( فرغ ل ةفرغ تب 11

 6 ا ا احل لجئاو ليكم لع ىا

 نيم مه تقوس ناد بب  ادتباك ع ررط لتس ليل آل لطددجو ليكم حس قا تو كس تول ا دعب ثعب ننس )
 وكل ونان ىراس نلاوو ئنتمالاب ر امرك تراك ارواب ر قت اجالطجتوو نكي لي دالك ل ا
 سرا كد للا مول! وص مك ايك( نس ناكر فرج اب راجركراكنا تس خس كل وتقوكت يبن ا دو لك دخ دولاب داجاطشجج لهي وداج ورك
 ركل اك حسرصم نب زر ئرام لش كوم ساو مم )ود لاك تس( روز لس )وداج ةيسا تس ناك زم كراع لل وا ةس ألي

 ةيادوا دامت ( دك باقم اراببةوج) لإن كس ال هداج كت اييلا لبن لباقتم # دايت كمت باوس ( وني نب هاشرداب كس لا دوغ
 ًّث رطل ولو رضرواو ركوب سكس ى وسس) لد ناريمراومت ليا-متددوا ل رف اظ من4 ضواركر رقم هاك ه رعو كيا نك ايمرد

 مالسلا ياض كومه رانركهللس تفاسم واسم ل نس وكن فرط لابتج لش كما كيا نت ل كن نحس ل انك اج اهب
 تس نوح 1ىفيا كو لانه جو للاي ) ل تس اجوب عا دج ند فأول للي تأ راك د كس كيم هرعو ت مكيف( نس

 هل حال ورلدداج يا نب آر جدل ايك ورش انكي نا اساكركتيسارجب ايكوم لجئاد ناكر ف رف ( لتي دوب بس

 ورايق ا( فلاردا قثأ) كا اي كح كيوب وا قت رتبي د ادعت كنج هك تس لاول نا فس ع( آي ل بورش

 هوه [تعرلاب ثوم لولوج ردا هع دركد وانو تست باغ عجور ركب حتا ساك اوك )وركن ارتفا ثوار

 كيزوكح دوا لقوى تأ قيال مكتحسيف_جانب دم اكان شب هدو جركب يي ذلك ان ادغوج كل ) .انب رقتن ماك +:

 داب كح مالسلا هلك ورارو وس نم )هل رك ف البخا ل ني لع سار ىياوورجإ ( تفرك وفود لبي ترق قرد دوا <

 ن_ ركود ليي داب لس لوطود لا لين لب تم ) كلل ذ# رك و روش يفخروا ( ايكوم ادبي فاالتخا ل ساد كل ورك داج نلا لع

 ني حاب ناذهك نيذهة اجب وكيس ودهدالعاس لارواورمتإلا) لو ىرلوداج قل وودي كس ل ب( ره
 ااه ذب ناذهو نيذه لم لوتلاو لوب ومرت اسك فلا هولك دب نق اطل 2 اوما تفل نيذه السب ةوروا

 ىلشم) لب دام تن يف رطو روطو رجبسسس داهروا لي د لاكذ تس ( روز )هداج ةتيسا تس نم زرسىراهقل بمسك سامي ددا( <

 تيثيح لوى رام ع دركب لخضر وكلم تريل د ك هداج يساري بسحج تن لو كس و رواتب قس لا لك لشها شن م
 كس قفل مروا لوو زما اوعسمسجا)-3 آه كسار[ فن رواوركم اظن كريب دنياك بسس باوس( كس لبن لاب
 قال لس _(وم وغاب حس عممسججا لوم هرسكرب ميرواوم لسور هزمت كاوا ا: رنا قس لس -اكوم ستيل لب حتا
 غل اذ ديبي ماي كح ليلا دعي ب1! وضع امك ابك فس لوبن نس [بل اج < لكى ا ىلايماك خر اسك انك دارا ءاتركهتس
 همي ىع مث ياسر ف خس لآ( ليلا ذ مجرم اي ولا ذرب نان ز دلي أل ىببا قع ايدك ءايقفاوك مت! وعيا قتل ) - لاخلساو
 تر زوزو ه وركب رطل اخ رو كس د داعم لا نق لاح نما كارو ناسك ناو نيرو



 حارس تع طق روس "رسمك راي رارج رج« نيل الجر يسفتحررشو مج رت نال

 كي رئاب ل لو غيسا فس ومس لا( ايد دهرسككص و عدول ايد لرب لش اي دداكةاودداهت ووصع لأ ك ىصتع)-لإث

 لطلم طل _لءاعم هو ل ترروص ا رواوبم دن هزمت لص اوداج اكن لا لتلك اوم شي دنا كتاب اوك السلا يلع كوم ينم ) يك زم
 نجاد داهبقي ومر ىم يقيل بلا لور ئاهكهف سمت( كس لينال لكن اما كول و كح وم تر بلغوك رو كة اجو
 اك وركوداج ح- ايانب كب دتج سس اج لكلب سس جس اني( كيكئاوس )كيج نس وكول نا( وك ثأل تم لود للا و تاس دج لش حتا
 ات يكف لوبناوج كب بسوو د لا أل ىفي ا فس مالسلا يلع وعرب لم ) اوم لاب ايما ساج لترك هداج وا تس فئاوس
 نامي قمتها لوب دوا ( ب كري نط ز سوم تس. كرك نس اسك ىلا قت دثلا قش ) كس ركن هدبكدو قرم (ايك كابس
 متنمأ هدو تراب نع 2 ضنا 2 آل ناميارب لامك ابك( ةس نوف )< راكد ب كس كوش كاوداب مس آل

 هد كت بس ( لك يسد لدب عس فلاوكه زم للود ترق ىرسود- لك تكاد ىلاب كس هرم لوفود تنأر ليا - تأ رثود ل

 نتي ) تس باج فلاخعد لوم اتا كرت تاب هس دابق ل يوس_جس اياهكضداج لين لس ( ملحم راهنت ) جس اذه قارات

 ل جب نتي ) لل نوفوو منكم انا اوم مولعموكم قي دوا لوم اجا دج ىلوسرم لون كس روك عنروا ( ىلؤإي إياب جت انباد
 ديلا نال ورا لدن هوك مم ك لوب( ركوداج) ساي يددوا تخت دإي  بازع 1 ئوضروا

 وج ل مقتل) للا رك ابكي جول دحجت_ايكا دهب لسة لكس قس لادم اق دوا( ب فايس وك كوم ) يزن لكك لوك ل
 نع ضفايلا عر زفب بصنب ايندلا ةوسيح)_< انلسك( ع انركوكبدج) لع كرنن ىايند ىلا لا وقل( لك تاابكب
 هات ودلك 2 ل نامياهب راكدروب يام( اكس راتب نارا اك اوك بئرا لج حرر ارواح انكسر كي بس ل ايند

 ايل ريو هداج ه# من قو وج نكت قرا )ملا ذو لب #داب كس هداج ب مت ف ققوج وا( هريينو كرش نت ) # رك ففاحم هاك

 هدنكاي ردا( اح كت عاطا كاكا لوب رابققاب )< رتب قرا دوا( ا كف اهمادخ ىككتسا سري باقم كح كوضردا
 كح ءاكردد يني ىكملولوج ليام رفواشرا نس ىلاغت ادخ ( اج لكاس رفان كارلا هس با عاكس ااييدهدايزعس متل ) ح
 يغرك )1 وم قت توم لن لا قلن جس رود كح كس لاق ( ناوكرف حسي وج الاو بح ركرفك) اهوجرضاح رك م مرج لي
 كيت خل ل ءاكو عر ضاع ركوب ناؤم لمي كس ىلا لوكوج وا ( اذا قت زم كر زر. م كدتز فطام نروا ( وج نلاكما

 لكل اردا ىكايلاع < غي ىلع ) ل جرد داهثب 4 ل لويياوس( ومايكم ارم اكل ثاونو ضئارف) لوم كس ىتماك

 لي دشيبب هد لش نال ل وم راج لار هني كل ل ( اك عت اج رذ هس نايي ييإ) لل راب ك نيس رايب نتن( سلع تن
 -( ردنا تل ومانكوج قل )اوج كاي دج اكن لاس ماعنا قيمدوا

 كس لج رايت لس لا“ لب تررعشروا لل اع نيا تيرظطن> سس حس ل تااعطقم فوري , ةظللل ل 26

 نية
 -ه< دايظاورا ةقادارم حس لد ل, اليسا ث س ءاوتسا
 جي روصق كاتس ال ىلع ت فص ا جس موجنماكى دنلب دو لب نا آ .ىلعلا تا وطسص
 -ك دة ايمي لن لد ذي نانا جن : ري نر ل .ىرت

 -وةدش وكن اسنادوخملئاكل شع هو .ىلفخا
 لي رتاوقول آف مالسلار يلع قوم ترطح بست كح سي بلس اكتدابعر د قم كيس فرظري اوان 5 ١



 هلام 4 ةروس "روما رابج رلج» ناملالجرييضتعررشو صج تناك
 ل مالسلا يلع ىوم بج كح داي نااتساد لكتنفو لاك و ب تدابع فن لوف اكم دق د دقم كيك تك 0
 5 ل 01

 واو كل لس ميك رت نمور -ايكب طاف هسا كت دجتاسدج مداضدوا تا كديت هبا ننس اخص .اوثكما

 وم ميل سر عر لن اووصقن حس لوم قوي 1 ينافرص بضا#

 5 لن اطيشاو اي ركالا سوسو لي لوكس مالسلا يلع يوم ناطيغ ول 1 ادني بج .ىسومي ىدون

 لكى ءادغري كل سا-هتس ءاضعارب ملكي جس قد[ تس بنج رابجر ب قذاو ايدك اهكروا نس ان لمع كوتذ ىلا ماسلا د يلع كرم ناي
 - لب ماغاكن ديم كباس مان قوطا_جس زاد

 جايك [لسض رمل مج وطب لب نايمرو اهيفخا داك تس ةيتآ أخاك ئ زجتتل

 ظفلاكر رص ن ةرقى كل تنال ابليس اع ذ_ نري ضض تب نيا لإن كس ديس تم ىف ردم .ىردصم
 - لو كل قل تمعو تأرت فس تروا ل كس لقت ملام سس لابس ايكل امتنا

 ضاخ قرم كك ه- صاصتنلا تااضا لش ىنسيع ل كس تشي دوا تلو تذاط نق“ وفلل رزا .ىرزا
 - ليت ىلا ىل اعتاد لس زن قت كراسة شدو كس ذاب شرور شع ىلاركت

 كح كس ام السلا هلك لورابو وم تير طنحوج لإث تاز ودام س .ىتيا

 ا رمل هورللب كت تدوجوم لابو مالسلا يلع ك وراب ترطت تفو ل (لئالاع-< 1 1 لري 12 .نوعرف ىلا اهذا

 قم السلا يلع نلورإب تررططح و اما, روب: حس مالسملا يلع كوم تر طم الكب بج لمع تنذو (ىكا نايك سس بااوج: الا وف ل
 -ك هس ناقد ذك مالسلا يل لير

 دس ىلا ترن ظفح لاكذار مس تبيعم .امكعم ىننا

 درت لمس ارتاح كلاك تلاع كمر قفل
 - ايدل اه فرط يا ايكاربي وارصقم سا ك_ لس رصقمسهدارعتس ىده مث_لوب مث .انيل الوق

 و, كارت ا( ورؤفاو ةيياروا_.+ كح امك كيك تدابادارم سر ماروا تركك انج رخاجيس لاعري .اوعراو !ولك
 ءاجا لك مفطن كس 1مل به لاو لكم السلا يلع مد [ترفت اب /-لؤئاسشاو اي دارعتس مكذقلخ اهنم

 كس قشررتا كس نلاا ذبل اتوم حسيت ناي ز قلتلاك بس نا اجاحكا ذغ وج ناضا كي حررط لا هدرا ل سم أ
 هلع ةسايءازا

 وعيب تفاسم فمن ف مناسس لوقيرف ل وذووج ناديمدوكل و كس كس قي قت ددروا نلاديصراوما تك يآ كس ىوس

 سعت اوروأ نور بوث قس لس تن ٌوماك لثما .ئلثم

 وكركم طوبطم بونك ل بري تود _ وفكر وب حمل ين تسربت وول يأ كس اوعمجا .مكديك اوعمجا

 -اهتاوماديباس ىلومتملب اهق لود إي زوجي رشي دئا يك جس انوم مولحشسس د الو ركل ةفيخ
 نا لور كض اخ هودارم-اي ورك اس لش . حاس ديك هج ل زق كس ذك ا طك كاني لابي .وعشص

 اوم كأي تس نايصعور فك .ىكر تمت ايلم اكس لورت اس



 الحارس عي اه طن رط ةروسما "رس داي ا مرابج رلج» نيل اجر يسفتجررششو#ج رت نما

 لتفادي زيكا تربت لكم اسما ديلع كوم ترضخ لبي لسن اكبر زك خرم ةروسلسي سس الط ةروسك يعاب... : طلر
 مانت كح تكتبو اذ حس بس اكت ان اكو خقاو كس فيك رايس وج لهاا كل لس سوكونرلقلا صقج وا شيرتا هاجوكن ارك
 لاب ىتكوكي رأس تديئروا قتال قرا ب رض يرق يقسئ سيم ولارك رف تم انديحو زمول وخ اك تق اطدوا لاق دفء لانو

 ما خ .رم ةروس_ لإ علَح ثددي ناس آو ني ذرب لس مرج نب دباس كيا تاينااك شنب كس ىلاهقادغملا امت اباتب رولات ايدرارق
 لن لورود وكت ير انف لا اس امم لب نأ اقت بج نانا تسرب نك يأ يك ايل عماد هدإي زار ؤركت يينوتم كي رش لاي
 جاهد لاو ل وحك ناب قي كس نساك

 نكانطوج ن آرقل وزنك امر فاي عح لع 1 ةدوسرب ىا- كت ع رداذل ودق سس ىداوداطب لا لل خي يقي روضحت 1
 نسا كتر ايفا لارتعا ل علا يب لص اك« سكك كس كلذ لن تنم ىلكب 1« باتا يا يربح
 و7 تاير فرتلب زاو آي تداذح كن آر قرك حان مولتم قي حس لوتياور ضنا كا تم ل تلقشم ىو كو اوخال مك سو نا ذ
 هذ هن زاد [ىفي ككل ا افخورمج اكاد آ- جس اي هنا دريد مادخل كلاس رفح ىككري لا -اهتتقاش ك- كس سنار وف ساب
 رو قف لكل

 نا ل لوكا اكو لو نري م السلا هيلع يوم ترحل لةرسل لا ا_خن_ ارركرجيتسم ون [رق لاو ندوب

 ةروسرلاحررط للا لين جس روب ل ويك يلا بيتى دف قوس او رك م يل لوزن كيوب مالسم ا يلع قوم تر>ك انا يه

 لك فبأي اصا ل فيآ ةروص-<س ويدرتكلا كك 2 تاروتزم للاب لس روبي !طوروس رف و ا لو اع رع

 ةروس ول_ قولت ز لييصفىك _ وب وفك ع ءادعا منن اكم السلا يلع ستر ظظ>روا تدل انت كن اهيا كح ساب ناز نلاج تا
 نتا جسدك اكبس نا كس كس كيلي اقم كس نوعرف تاما ققطتوج شرب قارتبا ك_ كس مالسلاريلع رم تررطح ل ع 0

 - لرب ثحارملارهتن تروس ويقرر ةررط

 نبذ لوي كيا تققو تح :ر زار قب وضحت [لكعس يول كيأد لو ءدجددنج كلون ناش اطةروس............: لوم ناش
 ىلكي ًآرصقم اك ركل زان هس نآرق_هرلاعكر ب نم زج لوطوول ل جسوم لذات لتنب 1س وأ تكد كس اهنارججارسودروا تكرر

 -ا راتب لاش
 نايك رورش ل كر ن رق ملا باح نااردا يق وضحت [بسج دعب كس ناةرق ل وزنك جس لكلاب يدب كي

 هذ ءاناديجب نر قلك وم لذا: تروسيي م لاقت كس دم التب ل ىلاثي ري دوا تبديصم صن جا وكل نك لم لب 1 نبك شم
 هك ىلا ا دف بج كس لش ناحل اريج تربك كلك لولي فن ةرقرر هلك ع شيئانلاو لم ىلاثي ب ىلرصقم اك
 تكس نوم مولخم ىف تلقيت وا وداي لوزن ناش ارسدديب -< اني دا.رفاطعد كني دعس! حركو دارا اكل العب تاس

 < ل« فرص فم اك اك آكل و سراير فكس كب طازنول و قو روضحت 1 لات ادهخ لب تدوس لل... :4ررت
 بش عررطىتا_جس لات رورض كركم هدايز ري راكذ ا كس لوركا فاء .ش هد اكو ننام دن تن دول كف ام اكدم نام <
 2 2 كل ك-١ذ ل ىلا بو تنقشم كلوي كاي نرثي - ياهناش لاشي يو تنقشم هدإي ذس كترورط ل اقدار



 رابج دلج» ناي الجر ييذتعرشو مصب ننال اك
 -هساراتا لك

 كف راجا كس ناار !و نوم كس لوم قليب ترروص لاهي روصتنا نركب اطيخو تمالك اه لوضتروا
 وقرصققم هخ# راجا كس نا آرق الكب - ليي زجج ل قدي و تاداقتش ن آر قري دومر ل لولو ورح تمل اع مترك جس ليكي بلطم
 ومر ؤروا فوخاكادخ لس لد كس نت: لو ةك احنا ودماذ لقد تس لا ناب انك الصارول قتاوخر و ّلالكب

 ملأ خب لع ثيعداعا- ايكا ديب وكن اع رواش لس عمشلا نحس فرط اى اس مالك ا كب دهسرمت 1

 ماقب لضرع ىلاختا دق < اكل اسوس جراي .طصاف اكل تنلاح آه سرسدد حس ناس [ك يآروا جس كى اسوس راي تصاسج اانا ار
 نام ىت قب اطم كس طافلا رب ان لس نا لأ نو قلت تاافص ىك ىل اعتاد وج وكت اي نلا ماقرك هس بس دقي ط اك اسس
 ع كل ايوا للان كل وزنج مانت وت ىلا هت اد جس ترورض كك ييس دينو لشن لوكان دوا عساج كرت لقنفو نات ىك ىلا مساج

 تعضروا ترث لى اقت ارخرودق” ابي اوك قاد نام ذاب ومب كايعرد لس لوثوو لاا وري ناز ءدلا دي ايس وو <

 < عركن ايب هم زطلس

 لهي ه ني زروال ونا اج < هدادخدك ساب دوم نايباكم لس سا باروااهق نايباكتردق كىلاعت ادغ كتبا
 كح ىتا مان نبي رتب روا تخل روا.انناج سيو نان دوخ ننس ملكى باك وزب قرد ىو هديل ساروا انناج كل زج
 - لت تب لافص مساسادج رك درظنم لكل ابوو كح تاذدابقفاب نت ل

 كس ارك صخر وى ديت ياهو تقو لد ايدو (رورشصق كمالسلاديلع ئومس لاهي ............: م السل يبلع وص صتق
 راهي حدود سو ةلج ل كح كس لوجب ىتساردوا اهتابد لبيك ارهجدنا قكتسار كلوي درست جراج هر صم نيد
 هذ قوم ترطح لد لإن يسارك الجك [ب سولكتج كول كروت لن لاقاد كى درس ل اهيدج-ل ؟رطظ لوم قلبك“ 1س
 تمارس لاؤتوم ىو [ل وكل ارداب_وكس سات متم لما تان لب كب ديا لوم احا لمدرب يت تلاه قادت نبا

 فرط لك وي امج كب عاج لين اوك نادي لا ولكني لاي كسك 1م السلا هيلع كوم ترتبت - تس اج لت تنب هكب ك
 ل #اي كج تيفي كادوا ل وم دّثلا بن اينسكس زو 1اهدر انا لايجوت البا مب لوم بدارابب# ين! يوم امك ل ذادآ

 رواه إب آركذ لش ثم دعو نآ رات اك تيفي كرا 1اس قل ار كن يق نكي لوو سك فلكر وا هس فاالتخا تب«

 امك كني دانا نوروا راو ىئارغ كات ايكوم نبقي اكو قرم ترغحتبلا هس عا اان يىلاثد

 لذا لج لدقمو تكرباب لاك س قمع هوب رج اي وم الع متاك سا أرضا دأب دارك اي لوم كيان تس دج هد داش كو تسدج»

 ووش ا بيج _اهنفووصقن نارك ميت سده مام اكس اتم مولعم جت دايز لم نلا_ومب لاو تركرب دينه حس لا وأ

 9 لش سس وط نايم بكا ب كلا ملئ ىوط سدقملا داولاب كنا_ج نوم مولعم كس تميأ

 كتلاسردعإ ل سات ايدانب لاق ذ_ ركل مت ل ىلا بر تايلبقكب لق كوم ترطب رز كس تاك ديب بج
 لو < دل تاءاكحاوت هل دذ كس قو باك لا <. ايلركب تخيل كس تللاسر لبن لك ايكيا رفرول ايكالا ثم أداب
 هي دقي رط نرتب كيا اكد اي قرير وا وركن تابع روأ و ك_وركت دبع ىت كريم 1س يرق ف البي حس بسر وا  وذستس روع سا

 -هركايلؤب لب ذارف لع اج آدايا كريم بج مكي ايدك اح ذي لي ذامفدك جس
 ملق هريقعدعب لس لاب ا-اهت اه رك ذ كتل اسرو ريح ولباس سا - هت انحكر مئات ل لووك بلاي دوصقن صا لاعرهب



 هانا تعأ رابج رجم نا الجريش عير شو مج رت نانا
 اكتم ايق لارا ليئوكروا ال لات ادخ ٌةساوسملكاكنلخت تلو لس لن جس لاو فس [تسمايق ند كيا س قتداج قد
 تس اوووممإل بكل كس نيسدازس ل وم اكه هي دول اذ لكل وم اكهتتت ا« اج لب دباك سو: كس كح ناوك وكول يرصتتم

 كت دابتروج واب ترو -اناجوعش لئافغ تتلق رق أرك[ اكوعب كس نيد ننشر مكس ىاداج يبت توم تسر طرب.

 ش كوس بك حازم كم طمس نفاق ادخل ف ورب

 قوم ترم ايف لئن كل ىدتوادخ تمر دري ر وبلاك نع ركز اكو زج ماسلا يع ختم تير. :كتازجت
 هس دل افيو تس لارواعس ل نك يا رف نقوم تسر ظنت لش باج كاد جس ايكل جتا نجس اد هس دامي دل يكمل
 ىو عزنا لمع نا ذ كس قطؤسدتا فكس ساروا قال كوم حجو لا لاوس بس نك وباي ماك الف الف سس لادا - ل
 - ةساجوم لاامق»دإي زانوم تداع قرا اكل اس الاد سوم بالقتاوج ع كس كادوا لش اجو

 فوض تهب مالسلا هيلع وصركويم د تن ايكركرايتنغا لكل كي ناهس كيا هوك ات انلا ثءود ىلا ذهب ناش ذ قا سام مت
 52 اهترشو فون قي ب لل دع ليف الخس ناش تلالج كس آان ر ذاك رول ذب لأ امب لاي لس ادوا سوم هدذ

 بج _س لام نرؤد قوم ح بماج ىك ولق داع ىلوكاك حررط سارا زين - ل ىت نانا وف شوو لديكي ىلاخ ل ايبا تس
 تما دخلا لامك كندة تس للا ولوج حس فرط ى قلاش داع ىتو ركن كاد د3 لكس دورس 1م السلا يلع مكيتاربا

 هس لوبا سد سدرك نكت ل لب اثواب تلاع ىلا كاس متولذلي ! يتسلل كق داو أس: ن ىلا جقرب لتس
 رواء اح لس لم لختابانياكاوم مروا الم هزججارسودوك توم تررضح_ايكوم لب ربت لب لكك ورد موون يد لا دجتاب ب ا

 < هزنجكيأ يكب - كوم كس ب كى راي ىلتسا دف دض ىديفسي وا كدلك رك مديفس ررط لدن ايدل لا
 رب وكم السلا يلع كوم تمر طغت كس رك عر وله قاو لهب تيب دولى دب ىلاك ع ترص تس جو لا لك وس ريغ نموأر يجب 1

 لوود يس - ات اناجومم راد كي دجتاب هل اقوي زج ارسود دوا _امت اك ف اج نب بناس كسى هزجت البي يوك قت < ايكيا لضيرع اك
 - الركن دقيرب لويئاشن دبى قرسدد لاو آل ث دعإ ب ارك ا هش لل تبو لااا 1تتنو لارج

 ود لوك هرك خليك نيد تادداةامجب امج تاددا اجر معمل اي كس نوكرف مقالك مكر كح ل... :لو عضو لع
 لصوت ارم! اري ا كك ساوثرو أ قوم حرر ا 5 مهزواهتتب لي لارن نو سس روا 7-0 ايكو ذب لح 1تدع

 لاكركحشاورب تاس قلص خرارف مت اد 1م تفلت لوكس فرط لكن وكرف لسع حن ركل ل كيس درك خرارف
 امه بيب ابسا كس يلايماك د درك اس كل قري ماكرياك غلجزن_سعلع هرط قروب ليم يظناب ساكس تلاسرروا
 نولولحررط ىلا لينكات كحد اءرفروووكت ناس لاب ذاكر مكس ب تس اورو ديرنم- <. انركن انه اسساك اك انوا سدرك
 وكن لوراب رمل يايرفرواري زد كلا قريت اسس قعاروا_ لاس لاس ًاروكت ايار هوروا لوكسرك رع طظعو نع اس

 قمرا وق لع لد اسس يأ لوفوو بحب دوا ليد مايضاوكمم اك ا هتس هروشسروا رك ل وفود مك كر ركراكك يشار

 حررط يا قم اك اريك 5211085 روا_ لس لكس د مانا دقو رطر تب ماكاك غتر ووروا كوم يلق ع قت

 لاعتادخ ىاءورب لكنلا_جس لات ترورض كغ نح نيك كي ديزم لج فئاو عررط قا حس ل ظرورض كرام ل يس آروا- كاس
 - لاير فاطع توبن توك وراب ترضح نطو ىاروا كل وقس



 الاخ ارسمي : م رط ةروسء ا« جنو راي :ءابج رطج» نام الجر يش حر رشو مج ننال

 وش كاوف ىءاهتقو كفل لب تبع مكب جبلي ركن لاكي تسرد قراهم لاوهداشرا٠..........: تيل وبقت لك اهو
 وأورلاو كرات تتفو لا- 2 َّت ص هدود بج ل ايكايكركذ كمئاو لان ري روطر تكي لو كك ركن احا مل كتساوثرر

 لك ادت اكد ادي ايلا كزلكيأ لع ليئارسا ىنب مدقق وب مولحممير سس لوي وك نور ف لتوي اهترشي دنا تب حس باج كداب
 زا اهايدرك م خصنفو كاس اوم اديب يب كد لش لوبيا رساك يدرك راج مكي روف ناوكرف-اكةتبس ببساكل وز كس تمول
 السوم كني ماهل دوا مق م اهلا تس باج كادض للي ىكيئاتمدبن قد قدري - لانج ذل كيا جن دذ كس قووكودلاو ىرابتتف سس مك
 ودا دانك اي رد ساروا ل وحر تشادبلكى ل لود لاذ ل يرد كس ركدني لع قوردصو كي ئارلا 1 سرج طن تس

 ىك قوم ترطب 1م لج زارنا ىارتقاو...... لك ارصدوا حس نمو قب اكس اوتب امل واكس ضم ا لع شوو لك ئاروا
 نانا نوعرفاومب اب قورلصوو ايد لا 3 لل لين يردك ارنب سم قورتص لأ ب مكس ىلاهتادخ نس هدلاو

  لاقتادف ك_ كس ل الكاب تروصلونو نا فيا تس ل لال اعيد وج رك وحكروا ايلاو لي تا سس 1 وج كن وكف و
 هك ايلرك ارب ساوكن وعرف حررط سدو يلركمدادا كش رورم ىلا ف اىديت كنور ف لم جت للادوا ىد لاذ تبخل لكس للا
 لكى كذ_ قوم تررطعت كيا لك عروش ثا كيا كل كسب فس ميس آ 3: ايكنم ارب لما ناكر ف بج: الد لل ىئاوو
 (كرم نا لكاس آل صرع اكسس اج هداك مدبب موصوف حررط ل امك لوم ناشي رب تب ميس أح ل -ااكذ ليكى ات موأ ىلاحج
 تروس لا وو < نو رانكركاو نايك ونصر ساكو (حر لمت كس ذا ني يب كنت كي ك قوردصوج ( مالساابيلع)

 كامب هوي غل ىروظناس فرط كريس آد كش يوري حررط قبلا ىك اوت لاانن عاد ىلإ سرع يكل يترك كرك وكل اع

 ل قوم عررطحرب كسالي هدود لس كالي " [هس كتاس ةيسا لأ لكن ايباد ادايسدوا ليت لاي كس هدلا» كي لوم

 ناوكورلاو لكن لاروا يدا رفماظنااكش وربك قوم عررطحذ_لاقتادغب ررظ لا اول ومر قضي اود وركب واهب هدودركف يهب بخ

 'ّ - خس اهدهردد لاشي ربو ثمارجكى راس كن اروا لن اجو نكست و دلاو نارك اتاي دركب ير اس
 نتةاكارغ فوخ كيا هك وم هدزفوخ تسبب مير وااهقالا را دك تيا ميكس كج دك ب نلامحاًارسدد اري مترو

 ترحم كالا 1 خرط سارق و- 0 الد تان مر ريم 2 ل ون رشي دئااكم اققنا ل وكر فس رسول 1

 ديرك ول ووك قوم تير ليمارس قترو تس لّيارسا ليا لال لوف كيا لامك لع تار نت سراج سبأ قرم

 جر 1ك يم رالطا كا ل رايد د كس ناوكرف ايكو راكع لع و هوك ارا سفوح ايبا كس ىلو رف لسا نس قوم تررطح ل كبل

 - اه لب ندي كب نكيل_ يك راج محك تف نيرو وب كان بضف تببج هدول جس الا فراموكى وكر كيأ نس لارا كك
 كس لا سيب قلد ابد لدتس لور فسر سود قلل ارسا تو اعكيد اور زك نس تعاد لاكن لا بج كده رسود هس لافنا

 د جك ك دبي لس رسا هد نايات ذب كس اوكورم ىلا لش لم اقم كس ىفوكرفدوجواب كح لا ناك ًآصفن تب ب ني دكا
 ناوكرفااو جالب ركن كيب لو رف ؟وم ردك هدا اك دا كن جز[ ايكايد وتم كليا نس ميلكا قم حس اك ينابك دي لين سدا
 هيلع ىوم_ ايكشاوروكل ديد نيس 2 ذ_ ذاب توم تير ل ناوكر فرب لج يورك ْث اليصفتر و اها لب 4

 2 نإ هل تد 1 قامتارغ حررط ىسروا عكس ومر ارفمووت او مولع وام السل 1

 خس اددا اياد قكعتس نوكرفروا ايكف اعموكو انك ا ىووخد ىد تاجن تس اول مث س متل ساب داج ايا رفوك الا
 روا م ايلركب تف ل وسر انياوك مخ لي با ذيبل_جس قرورض كا كس تللاسروج نكس وكرم للا متدعب كس تسد لش ني هد صرخ



 ا :رابج رج ناي اجر يشل جررشو مج رت نما

 111109 نرش قس داب ىريمرواوركم اك اكداشراو عبروا ةاج رك لعل وفود لاعب سراب

 ىياوكن انا نيج قوي رهو ءاضق_ل طوب مولخشيسس للا _وحتر ىراج ماك نيا مملاصر جم ل نس الشي سال نلاميا هددات د لَ
 - خس او ل ركب اتؤك يداشراو لتس فرط

 دفع ان لماوماك كوكو سئل اومرخي دما ب نأ وم تاج للاي كس نوكرف نكي 00000 شي رثا اك يقوم رح

 رب وا درك التبت لع تريبصم ىك ثمن كل لس ل دوكراو قرا هد لبا يك اسك لاقت اره لوبا رابرثا اككا
 روا-جس تاس داهمت توقو تفاط كراس ىرهم_وركل باتماك واج مكالء بااوجر وا كى د ىف وف كى افا ندختاس دام
 كح نارواود ذاجاكل وياما نا م لي رصاقكسادغ ماكو لادداةاج لاي كس لا ماك ورلد دلاكدإلاىدول قرابه ث
 ىوكايلاطم ساكس ناروااهت ارك اترب تاما ل اتنا يتاس كس سولي ارسا نور قر تروس 55 ورك و رباك وا قتل وك يتاس
 رداةاج ركل ماي ارم تاك جداشرا قلخت كس ىا د لين اب لج ماش نو ظيسا هورك سد سد تاجا تأ هودك اق ننام ليج
 لوقو ن ب ووج قم _ هنوزج ( عارم كيل نا لسل انا تم نارا ور شال تر اة قاما
 < ل آقو لاي هسرجتراا - ناقد رودزع اجر لإ زذا و حنا ناعم تام نما كل دج شالح جدارا هدانا

 ازعل لسا ا كد كفاظاس وادق مااا عسلا لاززلرقل

 لكن دنا كي كب #4 ب اذعرب متل ايك ابك دواي هكراظ فكاهي ادق منك "نال لاق ذو تمرح
 ىرابة اك ا” اناهكو عسا ىكنايناشن ىقبا متكاوم مك < قلاب ازع ك_ ل سلاو ذكى زرو فالغ لايك ا يكل ل لك

 - اج [ن وفير تدارص

 ت نايز لك قوم رط>_انقاشحبجوب ول دا ذب تس بسس وكس [ذياروااهتر سكى اتا دخ ناوكر فلقد 333030 : باوجو لاوس

 راع وم تررطخ لب باو كس ل ؟ جس اس نوب ساداهب تك انت ساق ميتا ندع دع فاول اح قي
 او تررطف ويك ترب _ايكا ديب كقولك راس ضب تاذ» ول ادض- ليولعم لبيك يامر مالسلا

 لو زومو بسانم نس ىاروا ايلا دبي كبس ذس يال يوك 00 9 ا

 تس مدت كومايكا اكن وأو نلاامجتارل يك اوس ناكر فرج ايدى ري تسر ىا-_ايكا ديب كل كس ماك تن سن دوا لك طع تييثب
 ناو رع كوع رام ئيقي نبي داكن تروا لبي

 كوم لماع كت فانا دجتا سسك ناك نقلا نليا_ مولعم يلع لاحاك ولو ص اك اهكروا ايد بااوج فس ب
 اش روأ < كل وجو ورد لن وفك زج كراس لابي كاد خسر كويك لدب اكل ا شي قا اطم لس لاا نااروا
 -<س ناكدااك على لس

 كل كس سكول ةوكن جن نس ترك جس هاد اوف انا اكل سد[ رف باطق حس لافانا ماه ىلاتادضدحإ كس لا
 كام ردا وكس ايت قرود تلت كيال اتكيسدانب ل ةساررب ىلا كل كس فسمي كج دواوم ةس كم ادآ يب لس يدان لف

 جاكى نانا لو ةس أب لوتشرو لبر وا يمك خرط حررطروا لإ قكاركا لهل لايتيبك نس لن حس جاسر ىلإ حس
 لورولاو هس نأ 1س دو ىااق باور صان كفل اب كس سودؤناج ليث برع كد - ل ةس رب ثيهبانبا كرف اه هس ساروا <



 راب> ملجم ننال الجر سقت يرش نيل الك

 قراكنادعإ ل ارب تيينادعو كى اروادوجو كسادغ لإ لايئاشن ىكراسبي ك كس سوم روهشروا لثثشي ل.....يدرك ركن قاك
 اج لبيب ناش ز ىارجب دعب كح ةسرعددلايكا ديب وكم مت تس ناثذ ىكامك جس داشراديززمد سقت سلبت شبل
 9 نال ست امك دس تميت دعب كس لادوا جس

 فس مترك يك ايدسبك وأد الوا مانت كن ا ك- ساس لوب حس نشا ديب كم السلا هيلع مد [لتدج ل ابكغ سير 07:
 نشروا سايت اجاصكا كوكب دج كانا سرب اظ جس لظرا دب مغ اربي كل وناضا لك حر [كئالاع- ايادي تقر

 لىيازج لوا قلتو رض د ين اى اكءايشا ناو قلع نوف ااكيي ونمو دار دوا جس نب نو اكل اس
 < قروب تس وا ندب كل وناسناطساوالب كن[ ذبل من ءوت قلص وكس اكل ترك ق كنت

 1 و تازجت ب -اب دارك اكلات يبت ادعو كاد خروا ايد الث فس لا دعب كس ف ؟[تازج دوا لايئاشن كراس لاحم“

 ءارك ون ؟وب تنس اعانيد لات تك تالا ملدا دداج ناروا لامك ىركو داج هس كروز ايلا ثكرعب كل

 قيا لول مانت لابج ل بساع لوم ىلا لجر واول رك بختك ناد روا لج كس كس ءياقتعا ذيل 0 ع رل محل اثم كوداح ىلا تمم

 -وم انتر تفاصريارب حس لل رف ل ونود وج وم نلا ديم ايلا يال س اكتم للا لح لوظحلر وا ا شل و تيد داب تس نوح

 ارمي ابك سوم تس ا رفروفتثوكل اتم تندكذ لما لك سا فس السلا يلع كوم ترضخ... يس اتوج مولتمت بس انه داي نتملبيي نكي
 كس نع 2 ندرك د لايخاكل لا لاب دوا 5 عا تملوجسل أول مام نلد يا - اكس د بسانمودإب ذ ند اكريعار اقل لس

 - لال كرنب لابو تروا ليس دوك وز مانت حرر ىلا كوك اتم لب اقمدحب
 هب اب ماتدوا يك جاو لع لكيسا نوكرفدحإ كس هدب نمت“ ا :ملب اتم تس لو رلوداه
 - تك وم حقت لع ناديم كال مانقروا يك ناد وو رغ آب - يس درك عر ورشات اانا كس لادا ايد سس داك فسح ل روك وك داب
 تمم توجب ىلا هت اد وج درك ىدرلا سورس لن ورتاس نا كس الملا يلع قوم تررنعح ل كس تنجب مانا روب ترم قرش 1و

 ناي 1كم دركواب ريو هاج لبى اقت ا دغر ترو ورك ترم لست كنا. ١ذ لع اكو روكن وك لد د كس كاوداج نيس اواو |

 ياك اه ت_ ركولقنا ص لج ضب ايكوم سار فالتخا لش تعال لكن ورك ودام نارك الكب يت اءررتت قم

 هك بسر آلاب- جا ركل باقم اك ارا قتركوداه ري ليل قد قيم ثار كن وضتر وا توم مولعم لوسر اكاد قلو

 ١ رواه دك قب كلن سداع روز لح وداع ةماعلا - هدارا لءاوج يس ركوداجاذب تب لوك رك ا يكن ئالعا لاش الإب

 | #دوكررك ا موك ى ن اهتو بيع ذي كراس ىرامب وق اك اجو ضعت اك ارب كلل بج كسر اظد واس كرم اب لل اكن تس لابي لبي

 زكر دوا ءاجو# تار [تفص لب لي اقم لس لما ركو م طويطم ب وخ كل لا كس د كتان جاك بسجن داع دوا
 لور كو واج رعب لس لا _ س راصتن اكان بع ذو نإ دهس د ام روا تارك قر ام ب تيت راب اردت - ود لوين بايماك

 انبا مدي ايلدك اهك  مالسلا هيلع ئوم كد ىذاب كلي ملال و تجول تو كس كباقم حس نر ا و
 ؟ لي امكد م اي كس ةاصلو بترا

 يايا ذس لوركوداج كاري لول اكن لصوت انيا ىت متهلجي كير فدجتاسسكس ىزاين بس ى ذم فس مالسلا يلع كوشي ىلا
 رن ياس وم ةس ذود تكسب لايسردوا لايجالوو تس لد قدرك دنبر ظنك ولو لدوا ليد للا لب نلاديم لايسد دوا لايضضال
 ناحلو برك نو ىف ورك داج نا 8ت-اهت ايل يب نحاس كس ناوكرفركانب باس وك ثأل ىفب ا ف يقم ترضيك كلل نس



 ار يأ 1*4 طقوس! ةرسأوراب راج لج نيل اجر ييضتجررشو رمت تنيك

 يكتب كة سار السلا هيلع ئوصرتديط ورظنمر -. ارظن ربل نلاريعاراسس قت سس لدجتاس وف كح هدايز تب هو لك دوا امج بسس انم
 - ل اجي لشد وقو كادوا لب اج اش بل خب ليج ل اكو برك تو قمت روا حس اكدر نب تاس قس لوم اك لوب تاب

 -كهدرك بلاغ قتروا لوم ىف ىراببت < شينتس اب لولاك فسم هدزفوخروا لور )ومس اكل 1قوأرو

 يب وكل وهئاسس اسك كارول يكن بار دنا اذب تب كيا دو قت كاذب نع زك قثأل_دد لاذ. ب نبذ ترك نال ب اكاد مت
 هوركتوت وأ ايكرل رب وكل وي اسس راس سس رام دوا ايدل اك ايوب حرك دامب لس ارك امك د سلول هداج نا بج -ايكرك

 نيفلر تتارص م ازسل اريلع ىوم ليج بج -ج زائئاروا هزم لاول - شى ولوداج لوي مك كلا هب كك اه رباه نأ

 م كل نيك روا عاب ركل هرجكروواج بس بسوي لك لكووجوم كي لوك فووخروا م اس وكول ل نارييم ىف و يآ

 ايكوم ماو لطاب و قاينعس اسكس لوكول_<س براك لوراب و كؤوس ال ناامياري ناي اعلا بر

 ااه اي هلكد حس وح 1 قي با ملقويك-اج آه ناميا قكوو دك اهقي يزل خس اح وكن كرف باول .......-....:ايما 11 أ
 لوبا نسم اس لس لوكول كج الب دوا ايلركم يس وز كس مالسلا ديل وم تدر عت ووخ نا نير جام نا هت اءال كا كح لباس يب سنت
 ةسركل ييذابح لورلووايج نا وتل روا كورك عر ورش سدي زنم ف شاك نس ا) نما سا اهجب ناليا_ايلركم يلو نت نيب د نس

 كس وصنموما_ كوم كر رك اي اسس للا ذس مقروا هس داتسا ك وكول متي ايي دوا سال لوك ن امي! كس تاجا قريمرمخإ مك
 م اكل وو تنك اززم كس اول نس وفل ىف ودب حس فرط ىريم قمل باعد دك انس آس نلامبا تس اسك خرب ماع متت
 مروا - اكو دارس دج ىل وسر اكن حس تخروركشل كر اك باج ىرسود روادكاب كبش كيأ # دابب# و تربع تول وكول سود

 دس نول كب اعمى ادلة اج آن اسس دابق اوم تك هارد كم دق رام

 كول فرط لك يد يسار اك لا ةساججب اذ ثا اذا هب نلا اك ويك نلا لكن وكر ف : باوج اك لور اس
 يك ةرك مكرر و قع اسس رامبل تلح رك يئن ايظفا ل: بج نا راههق بس ادحإ كس دس اي تيا دكا يد بادجي« تسب
 لم لب كرت وايد ىا هدي نحس هدايذ متولرك بس انك هيج لل بسا ؟لاث تلح ثول حرر كف رط كل شب رك نوهت وكن لسا
 قناحرارق نسا لئآروا كنس قت تحارو مار لو ل كرت قرصود نالياوم عك سد فيك رواوم خلع كن اثيرب هب

 بارك مت كسااركلب قتمدجتاس كس لوسر كس سادج وكدانلك ا ًاصوصخروا يس وركف امك وب انك صب هس دام هدمه بس حن لى
 قر اهم دوا بر لوكررئاهدابقغم لك سا خبالاكماركاو ماعنا كرامه دواس رد اكل وازس كداب ليش باد نا

 -< قرباروا كادت اكىارواا زم كى ىلاغتادغ-ءاقب وكل وازم
 5 رت وتقسم لا كلر نع رح لت وم ا لابدرواهس م تاك اك وراكبتكلا اهدي رمل وكول كا

 تاغاهركرعل_كس ناكل ركماكد ير وال ل 1 ارب تسارهارو# تاولووروا حاج أني اكلوم انك # وم كك ل ايدها

 -لث سال ناهياركد وجيك فكت قيس قل! نوفا تا قام كك ىا- لح لوب تاك ذب كك سسددا كس لوم

 رزقت ل لابج نيد رة ال لس تنج رواركر ؤ تس لوبارفع نا ناوكر فدي ارك 17 7 كنا

 0 ام سالب تسار ار نول ساكس 7 نن 11 يللا دي لل



 راب رج« ناالجرييضتعررشو مج 2 ناك ”٠١ اه عرفتي

 ني نمل رسكَو لَو ةَرُمهو ىرأ ني عطف ةزَمفب ُىِداَبِعِب ِرْسَأ ْنآ ٌحيمْوُم ىلإ انّيَحْوَأ ُدَقْلَو
 ىف اَقيِرَط كاَضَعِب ٍبّرَضلاب ْمُهَل لع ُبِرْص اف ٌرْضِم ٍضْر نايل مهرس أ ناتعل ئرس

 ا اكَرَد فاحت اهي اًوُيَمَف ضْرآلا هللا َسََْو هَريلاَم َلسساَفاَسِباَي ىأ ١ اَسْبيِرْحَبْلا

 ىأ يلا نم و مهي ْمُهَعَم َوْهَو هدو ُنْوَعْرِ مُهََبنأَ قْرَغ (مم) ىشْحَت الو ٌنوَعَرِف

 ىف 8 ْلَب (م:) ىدَه اَمَو ِهيداَبِع ىلإ موعد َمْوَق ُنوَعَرِف ّلَضآَو ُمُهَفَرَغاَم (-0) ْمُهَيِشَغاَم
 ْمُكَوُدَع ْنَم ْمُكَسْيَجْنأ دَق َلْي ٍءاَرْسِإ َىِبَبلي يدار لس الإ ميم اَمَو ِهِلْوَق تالج ِكالهلا

 ْمُكْيَلَع اَنلّْوْنَو اهب ٍلمَعَنِ وتلا ىسْؤُم ير َنَمْيآل ٍرؤطلا َبِناَج ْمُكَنُْدَعْوَو ِهِقَرُعإب دٌوَعْرِف

 َنِم َدَجُو ْنَم ىهاَتُملاَو ِرْصَقلاَو ميلا ٍفْيِفحَتب ُيِناَمَسلاٌرْيَطلاَو ُنييجئرتلا امه م. ىوُلَسلاَو َّنَمْلا
 يع ىلمؤُم يلا َنَمَز مواد ىلع هب مِن امي ويطْوحَو سَ هَل ىَلَص ٍدهَحُم ىلا نم وُ

 آب هْيِف اًوفْطَن اَلَو ْمُكْيَلَع هب َمَعْنْمْلا ىأ ْمُكْنْقْرَراَم ِتييَط ْنِم اًوُلُك ُمُهَل ىلاَعَ ِهِلْوَِ ةَيِطوَت مالّسلا

 نع لي ِرَمَو ز َلِياَهَهَضِيَو بحي ىأواحلارْسُكب ىبَصَع ْمُكيَلَع َلجَيف هب هما درك

 َنَماَو ِكْرّلا َنِم بات ُنَمَل راَفَفَل ُئَنِإَو راثلا ىِ طَقَس («)ىوق ُدَقَق اَهِْمَضَو ماللا ٍرْسكِ بضع
 آّمَو ِهَيوَم ىلإ َركذاَم ىلَع هِراَرمِتْساب مؤ ىالتها من د لْقتلاَو ِضْرَملاب ُقّدَصُي احِلاَص َلِمَعَو هللا َدَحَو

 ىَتِم ٍبْرُقلاِب ىأ ٍءاّلوُأ ْمُه َلاَق (ؤسْؤُمي ِةرْرتل ذآ ٍداَعْبِم ٍءيحَمِل ٌكِبْوَق ْنَع كلَجعأ
 ىأ باح لبق ةلاَضر ىلع هاو ىأ ىَنَع ««) ىضصَْمِل َبَر كيل ُتلجَعَو نأ ىلع كوم

 َدْعَب ىأ ٌكِِدْعَب رم َكلَمْوَق انتَ ُدَق اَنِإَف ىلاعت َّلاَق اًمُك ُنْوُنُطَمْلا ٍفْلَحَتَو ِهْبَط بسحب ٍراَديْعاَلاِب

 مهن َناَبْصَع ِهِعْوَق ىلإ ىَلسْؤُم عَجَرَف لخبأاًوُدبَتَف ) ٌئِرِماَسلا ُمُهَّلَصآَ مهل قار
 لاق رول ميم اَكدِص آنس ادعو مكب رمكدعت ملأ موق َلاَق نرحل َدْيدَمْتاَفِسأ

 ْمكَتَداَبِعب ُمُكَبَر ْنَّم ٌبْضْغ ْمُكَيَلَ ٌبجَي لِي ُنآ ُمَتَْرَأ م مكي َىتقراَفُم هدم ُدَهَعْلاْمُْيلَع

 مق كلن اكلمب كدجوت كلش لف ىبنت جن حرز (.لطدج ِءْوُم ُمَتُفَلْخََف َلَجِعْلا

 نم الاَْأ اواو اًَّدَسُم مْيِمْلا ٍرْسْكَو اًهََضَِو اَُهَحُم ءاَحْلا حئَمب اَملَمُح انكلَو اَنْ و انَبَرْدقب ىا

 اهرحَرَط اَهلْفَذَفَف ْمُهَدْنِع ْتَيِقَبَق ٍسْرع هل َليِاَرْسإ وب ْمُهْنِم اَهَراَعَتسإ كْوَعرف مْوَق ىَلُح ىآ مّوَقْلا مز
 بارتلا َنِمَو ميل نم ُهَعْماَم (.2) ُىِرِماّسلا ىَقْل َنيَقْلا امك كللذكف ٌيِرِماَسلا رُمأب ِراَلا ىف
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 ا” ع عرس تي ٠4و طةروسا" أمد :ءابج لج نبل اجر يفتر رشو عج تنيك
 سا ا ا ل ا 2 2 مدلول م1 هينا اق الا 1 ا 22 #1 مم +< 50

 2 اا 5 م 0-2 0 لا ا ا ا 27 ا م و

 وسوم هاو مكمل ١ اذه فر ثوم ىأ ما اًاَقَف هبن ىف ِهِغْوَصَدْعَب ُهَعْضَوَوِهَيِفَعَضْوُي عإل 0 0

 ُفْوُذَخَم اَهُمْساَو ةّليقُملا : ّنِم ةففحملا َنْوَرَي القأ ىلا لاَ طي بهذ انه هير ىلمْوُم 09 ىف

 موف او ةمفذ أ ارض ْمُهَل كَ الواح مل ُرنال ىو مهل ٌلجعْلا ْعِجْرَيأل هنأ أ

 امنإ مولي ىسوُم عري أَ نق ىَأ لبق ْنِم نوره ْمُهَل َلاَق دَقَلَو ابنإ دي لكم قا يلج ا

 ُلاَرَت َحَرْبْنَأ اَوَلاَق اهب «.) ُىِرُمأ اوْططاَو هِتِداَجع ىف ىِنوُعبتاَف ُنِمْحّرلا مُكَبَر َّنإَو هب متنف

 ل ب هر سيتم ا
5 
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 وم مم“

 وتخلي لدبي تا نية هج يد شكب ا ل

 كابالا وتلا ل ةتيشرح ُ ُتْيِشَح نإ ابَعِهَِِيبهرْعَف ذخأ ناكو يسرب الو ِهِلاَمِش اهََحأ ناكر
0# 

 7 و 0-4 3

 بقر روع ضن َليِنآَرسإ ب نيب َتْقَرَف َلْوُقَت نأ لجعل دعي ْملْنّمِ ٌعْمَج ْنَعُِي
 ةءدؤك ٍرِماَسُي اسي « .ثدنصإك ىلإ رضثلا كئاجخ كّبطخ اَمَف ٌلاَق َكِلذ ىف ُهَنََر اَمْيِف «ْؤٌيِلْوَق ُرظَن

 رْثأ بارت نم ةَصِبَق ٌتْضَبَفَف 0 را

 ىل تب رز ُتْلَوَس كللذكَو ْعاَضَمْلا لجعل ٍةَرْوُص ىف اَهَتيَفلا اَهتْذَبنَف لير ٌرْبج ٍلَوسَرْلا ٍسَرَف ٍرفاَح

 ُتْيَآَرَو حور هل رْيِصَي هَل حث الن ىلع انام باز مة ذل و يو »0 ئل

 ىسْوُم هَل لاَق ْمُهُهلإ ُلَجِعْلا َكِلذ ْنْوْكَي نآ ٌيِسْفَن ُينَتَدَحَف اهلا ْمُهَّل َلَعَجَت كآ َكئِم اًوُبَلَط َكْموَق

 نا نتمني لو نأ كبح ن ا
8 

 ةَقلخت ْنَّل َكِبَدَعِ اًدِعْوَم كل ّنِاَو امايح امج لحل ةيزاناخا فدو زال نا ياذاط

 َتلِلَط هَلضآ َتْلَظ ُىِذّلا ٌكلهلإ ىلإ ٌرطْناَو هيل تب 1
 من رتل ُهَََِحنَ هلت اكبون ىلا انك اع ويلع كنا ونت كيتو ]لكن هلا جلت
 هللا ُمُكُهلإ امنا ُهٌَركَداَم ِهحْبِذ َدْعَب ىسُوُم ٌلَعَفَو ٍرْحْبلا ٍءاَوَه ىف ُهنيِرُذنَل «هةافشن ملا ىف هنن

 ذخ

 ِءىش ل اك ُهُملِع مِسَو ىأ ٍلِعاَفْل َنِم ٌلْوُحَم ٌرْيِمَت هممؤ امْلِع ٍءْيَش لك َعِسَوَوُه لإ ةلإ الئذُلا



 "٠ نه رف تيأ روسء!؟رسكو راي ٠ رارج رلج» نلل الجر يفتح ررشو مج تنال

 مَمالا َنِم ”َقَبَس ُدَق اَم رابح ٍءاَبنا نم َكلْيَلَع ٌصقَف َةّصِقْلا هِذِه َكِيَلَع اًنْصَصَف امك يأ كللذك و 52000 0 رمل بيتم و +12 ع 42و د 5 ميل ا فاس أ ل اه 2 ل ١
 ُلِمْحَي هنا هب نمي ُهْنَع ضّرعَأ ْنم انا (60) ارك ِذ اَندنِعْنِم اَنَدَل ْنِم َكاَنيَطْعأ كلانا ُدَقَو
 ميقا مْوَي ْمُهَل ءاَسَو ٍرثولا ٍباَدَع ىف ئىآ مف َنْيدِلخ مثالا َنِم القت الم 6..اّرْزو ٍةَمقل موي 00 ربك مالم سل وص ١ ةراعا م“ مي سميرلأي 212-  ف ل ميد مدمس لإ دم
 نايل ماّللاَو ْمُهْرْرو هُرْيِدَقَت ٌفوُذَحَم ٌمّدلاِب ٌصْوُصْحَملاَوَءاَس ْيِف ٍرْيِمْضلِل ٌرِسَفُم ٌرديِمَت () المج
 ْذئَموَي َنيِرْفَكلا نيِمرجملارشحنو ةيناثلا ةحفنلا نرقلا ٍروصلا ىف خفني موي ِةَميِقلا موي نم لدبيو »215105008 ورع ومر رزه هاماد#ا ,رمم ىو # ل يمم ”ميقت
 يي 0و ا ل رة او “كوع و 32. 6# و اح ل خا اجل طع الا و دو
 الإ اًينّدلا ىِف معغبل ام نإ َنُوُراَسَتَي مهني َنوتفاختُي ْمِهِهْوْحَو ِداَوَس عم ْمِهِنْوُيَع (.«ؤاقرز

 مُهلَْمأ لقي ولات امك سيل ىآ كِل هِي َنْرلْوقَي اَمب ْمَلعأ حَن اهي ىلايللاَنب .-اًرْشَع
 1 ءدلر 2 50 راك مد و حاولو ىاع

 «ملُمْؤَي الإ متشبل ْنإ ِهْيِف ةقيرط ْمُهُلُدَع

 ص رسما ناهس صل م زر ) راجل تار لوتاداكل ودنب سرمد ماقد اب وم لس مروا مفعم 0

 -ت- ىرسي ى رساكو# ذوخان لع تروصلا_ هس هرسكوكن دنس نارواعج ل ةهزنمتاب تس اق رسا يب هس ذوق ايدول قو رم
 كح نار ( اكدنج انك ئتأس كس اب يراك ئرسروا اكو مزال لش تروص لك ئرسا . ئرسو ئرسا- لو تغاودي لحرب
 هس ( مالسلا ريلع) وم تررضح_ يس ل داني رتسار لب ررنمس مك ورام ىتأ) قيادي ردتمس كم انيلانب دتسار لّتخ لم دنس كس
 ( كركر وترد عا تلو بس بس يي دوا اي[ لك سار كش حس لا ل يننس لج ىرام قل قب اري دنس كبح
 رم ( وم فوخ اكدر يو اج ب وذ لبست ردا اكد ليكم نوكرف ند ملاكم فوخوك مق تددا كوم ريب دنا كب اهتوك م لدن
 بج ل ا[ اتق انمي نا اميبج يرد و (اهتدجتاس ى كن وكرفووخ لع نولاو ف ركاب ) يك هيج كننا تيسر بس نس نوع
 كيا رلوم ثتس راك دشم مو وف هس د ذكم السلا يلع ومس لس راو نر زل تمار لق ل ل + سبق ات نس ناكر
 روا( كساركت دايك ى ب )انت ايك داركم وق ىئب ا فس ناوكرفروا ( ايكوم قرختوو لير هت لش اللاج حس بتاج رصد د ىلاياكب اج

 1( لب جراج لس فرط واد ىرييس ل بم رل ا يكف الغ كس هدعو ىلا يسارا يدرك افي كلا يع )يال تدي هاد اىكديس
 تس بئاج قاد حس روط ايكو دعو حس مروا ( كس كق رت عتسا حس ناوكرف ىد تاجتتس ناز هس دامت م مت ليارسا ىف

 هتدابروا( هركل كل طمس لا كج ليد تي دونك ئ وم متوس_ عسهدعواكف كل اذان ماكحا كل دابق م قلت

 هدرج ىداتم ل ليثا رسا ىنب ايروا وروصقنفلا لج ت ارو فقل ملي ىنامسم_ريشروا ني تح لاراتا وأسد نايا
 هك مالسلا هيلع ئوم ترضع ءادجاو ءاب آ[كس دوب دج يك ايك اك وتمت نا ركذ -اهقدوج وم لي رود كح وج روض اج جس كداب

 اىدوك مذ ماد امك سس ل لوزن للا( ليث لاو فذ اودع آب كل هس نائاضم نادي راي وك لت كلش طا
 لا اعزلا لحيف) اة اجوب حباو بضغنار يعرب شدو( ل ركن نفل )اعز دلع مس ده ل باب ارواح

 كو لل شم لزسي ول يعم لشولاحركاروا ايكوم ىرورض كل هس دابق سف اريل كوب ل قش جيو ل اثب رت اس

 كس ىاردا< تكسو لوثودرمظروا ورسكوأء اح كس لحي ى لابي )اوم خباو بضغنار يعرب لسروا( اكدمم ل ذنب مبسضحن ريم

 روأ ( تس كرش ) رك وتوج كسا د لوم او تن! ذب وف لع دوا ( ايل حقي لي منت” تشن ) ردك ك انيق هو ( كح لومب نت قب ادم

 م*]

4 
 زب



 اء" رس تع 47ج لو ةروسا "سودا هرابج ريع, نيل اجر يسفر رواد تناك

 اي لثاوفو غن رفوج نم ) سد ماب هارب كل لس رك كلي دوا ( رك ارق كتي ادعو ىك ادخ تتم ) تس كس نامي

 هك تيرا ثلالاوب بس ايك اكس [قدط 1 مقفي لكي آ وم ادوا( جسد ات: ب لا تايحاتدوا كس د ماما
 هرم كلاود قث) لو كي # ريم قالولك شع ( كوك دلج قا نمر نوبت تك ولم دق ى نس [تدس كل
 هس ضب ل ) ل اجوم شوب اكان ايآ اله سمو لا ىدلج !داكدددرب الاي كح ب آ لع ددا ( لإ بس اجت كتي
 هورل ا يدبكي لب اطمك ناكييسا ذس لوبتاروا_ةساجوم لاو خخ ىدوتشوخدي زم كيس اك اناس جو لا قدلج لش فس آ
 < ايد لاذ لم ناز [فيارعإ هس داهتف# مت قنوكم وق ىراببتت ( ركل جس د[ رف ىلاعت ادخوكاى ا- ل هس د آتي #3

 ( جس قدرك عر ورش ب لك # رتب نس لوكول نار وا ) جس يدرك ربك فس كراس لأ ( رعي كس فس وم ادب حس نلا دات )

 حس مايك ولاو موق ريب سلا لو( ب تكرت لما لكم وقى يا) سس سرح حس رد دواصخ سس آل اي كس مقفي كوم ضر
 هذ مت( ٌلادج حب )هت ايكر زك ا ذهداي ذرب تايلوس (اكذيسد ك تير زن )هت ايك نو دعوا ا كيا نس ءاكذ دوري #ءابجت

 وج حج فس ل لا( كعرورش لتر كير هس ةعسبو لا )جس ردكم لاو بض اكد اكدد دب هس دابر مك ماع

 ىذرو فالف كى اايكء دعو تب آدج ف ماهل نك د( آل ههتي كت ريدا ) كى ذرو فاظ كل ااهت ايكودعد
 انا هدلدجوإ ل ددوب ذك موق مترك اوم بلا( لإ بارا لولا هرسك( فلم مسلح اسكدسم) كنت فب
 متوس( قس للاي كح لات كك با هد كن كل كراع سس ناب مقوم لس لرع لوبيا رساوتج تاروب زل موق كن وئرف تل )
 كح لاو تادوي ذوو قلك لا قال ايد لاذ كك قرعاس حررط كارب ( سمكس راس ب كك )ايد ىلا و تسا فس

 ىل يب كس مك ذو السلا يلع لبرج حس ناي فس سادج كى دو قت دجتاسردا سد لاذ لم تأ آت لإ
 ( اى ناوخروا توك ) اهق بلا كيل هول( هت ايمالاح ؤ حس تاددوب زوج ) يك اخ ارجل يأ كس سوك نا نس سار )قم
 رايت يناس ذ بحرها كت اج ةساي دا 10 تايح ل لج اوجب ادبي لا ييقنل فلا بالقثا ين روا) قتذاو [ليا لع نس

 اك ورد اراهتعس و نحت ساروا كراس تم ) كل شك هو وس ( هت اهكك ايو ىلا ف لش نم كس لا دعب لس فس رك
 ( كَ ل ك- هن ظوعث لابكم وطعم روا كح لوجب ل يثكولى اود« ل لم لورق وم نتن ) كش لوعب حسا لوو ووبتم

 | كاد ( هنا تدايع ل ما_ب_فوذكم اكن ارواج هليقثلا نم هففخسم نا) © تكن لاننا كولودايك

 كيرلا كنا اجو شرم بانا سي نثل) انكر ترد رن نا وك ناورو تقم تاعاحا
 لس نوداب ع لوك نا رول ( م اب دوبتس حسا وو حرر كرمي كير لع عفو نصت يكس ناشد وا السد باد 04

 2 لكل ع قئاركش مع اب كح نا مت! ولاو مول ريم اك( هيي حس خس ول كس مالسلا يع كوم شم ) اهت ابكت ليي

 تاولوو( لبي رلسلس سا ) ونام محا ريمروا ( لع تدابع كي لاعتادخ )ورك ى وري كرم مقوس بس نكتب ارم !ر درو اداه

 لك ىكا فت حس ول لس كوم م قثل) لاحت ثول ساي ع دامت ماطسلا هيلع ومر كك جابي كل ليج د تنس ب ىلا قلم و
 سريال تس لئااوم غلام رعا اس ندوكل مص! ننورإب سالك ( دعب لس ثول ف ماسلا يلع ئئومالابك( كس لين دكت ب تدابع
 نايمرد كس وكول ارو ) ايكف الغ ك نبك # ريم قف مايل اق لد كس وم دارك لك اهق اينو نس 0 ب 1ع لاب

 اكس اخ ررط لاوفوو هرسكر وا ريف ماا ىما) اج لاب سرين اابأ( ةس ندداب؟ كس جس دلت دايع ى دقلا ين” تس دهسا

 راد قر ( لوادي تضرو تقف تراب ذج لم بلس مالسلا ريع كوم ترط> ات ايك ل سا هركذث كى امج لاس



 : م رط ةروسءا "رسوب رار ريح« نال الجر يسجد دج رنننالاك

 ( تن اهكر كبه صح اكب اج ناد كس لاب كسر سروا صح اك بتاج لي اب لس قتل او لبي رص ذ# م السلا يطع وم ) ذكي شرس اريشروا
 - ل وم دخت سسريع قت و لتكن ل لكل رج وكول نرخ وق اكل ورك رانا كيس 1 ركل )اوم رشي دئا يول

 اكتباب كرددا لاذ لإ رف ن ايمرو لس لّسارما قب ذس تك ركن ةللا ( ىلا ثم قنا رفق لع لا رسا ىقب لبي هيتس لح

 ذ مليزلمط ارك تس دربه بيدوا تف وبدر صغرب ع لش مرج كس كل 15 لإ روت لع ارسا خي ب سكت )يك راظنا

 رج ىسا كك الوب د( كتلك ايكي ذمته لاحم ايكارت ! رع اسس امك( نس ماطسلاديلع ىو )ابك( ايك لور اظضااريم
 لكرج قش )» مدت تاس هداتسرف ىلا ذس ل وس( ع تأ ثل وأود اورصبتروا اورصسي) ً[رظن وردادج لآ

 سا قت كو لاو سن بل ان سا و نس ىئملافا( كلم ) للاي( حس جيب سرك #ا فوك مالا يل

 - كب كس مكه # زو لرب شالا كفك ) قت ىئاحب بم قولا ع سرر هت ايكالامح ل دج لشن رجب

 : ب تس ماكم وق راب اسم د هس لي روا ماهو م اديب نلاج ردنا كس لامك ات لود لاذ لج زج كاج بس سنن ارو نولاثأ

 هيلع كوم ) هك( اوم ووبتم نرتب ل كس نا ارث لك امج بسنه ف ب زف وركر وتد وبعم لوك كس نا ماك بلاطم
 مشيت لوك كح كه رج اتبكري ولك ساسي( تايحات ئم) لب كوتز كس سرت ( حس ناايمرد رام )اجر جي آق ( فس مالسلا

 راخب عسا قايل وجو مج وو اي اني وهج ا وأد ج رول 0 فرحي لي للاي دج هد لي اج ومدن بيي رق لوكس هجن نت ) سك
 هطدولووبتم للا يا رواج ليئلاو كلش حتت ( كب اع دس تن 12+ ديكو ( روا) كيا كس سرت دا ( ماج هذ
 ا دركف ع كك فيتو وسكم ال ليي ع تلدظ لما كتلظ جس مئاقري لشرب ىلا ثم ) < هيب ومان ةنري لش

 حن فوك رجب لا لب اطم دس لاوق يس! فس مالسلا يلع ئكوم) ل ةئيسداببب ل إب ردو ارمي - لان ل١١ الج قئاوك ا مك ( يك
 تت ايل ري مرج فس لا يووبعم لوكا وسكس لش هثلا ىكو قتووبتساراهبت( ىداهبب لني ردك ردوا الا ث الج كسك

 مش حرر لج ل )حرر حا ( عسا و+ ايجي زججر م ملاك ااوبب نتجاهل وركب ربت يب لع سجس زي يي لص ًامدع)
 هدا( كس ومقيم ) ليث تسكن اب لير مثاك ( تاهقاوإ) س6 دكر وا حس بس آم «ايك ناي صقت كم السلا يلع قه

 سال لكن امياهب سادوا) اكس دك ئادركور تس للا لولوج ( نا آر قم ) جاي درمان تحك ياوكيس آ تس لي ذيسا ةس مت
 ( ع ل دبي ه جوب شيب قلن رز قو رقم نق نان و( نورا )وم كس اهئارجوب نو كس تماق ر( 6
 :يزققع فوزهم ضو صرصخوا بريف ريتك ءاسوب لزيت المحل كوموج وبا ذب ل كس نا ند كس تم ايقرن دوا

 زور( روصلا ىف حفني موي_جس دوم ناو لرب حسةمايق مويرداج كك نايبمال لب مهل_مهرزو < تدابع
 روا) كح لوم لاو نوح 1ليش هوك لير عيب زور سا( وكن ير ف اكشن )0ك ومركب وا ( كو: ىف انخسفمن ينإ) 6ع اجور وص

 اند) سومر ند( س١ لو لا قلل متل كس لوم سرر تاب جي يب ل لإ 1( كس لاو هايس سرج تحتاس كح ىلا
 ى م قعسا- ل جس دابكي ىف لبو قنا تدم تن ) لت جس درك حت بوو تدبن كلج« لن تنس اج بخ وتم ( ليغ
 ىف آما لايد) جد ند ليا ساق تل كوم تبي املا بع اص هاي ز س بس اكل نا ليج ( لب خام حررط ىلا
 -( كس لوم سرور قوت تبع لب لباقتم كس نوبك نلوم

 تساوي لتوبك جس ايك ياني دب لوعشميسس.ا زاهر وطب ر واس ب لوعمم ًاقيرط :ًاقيرط مهل ب رضاف...٠ "2

 را اج نب تعار ل هتك سات ةسدان ل ياي ددمك لإ قنا« د جد تطال مان



 !مءالج هط ةروسرا "رسب رأ دك رام رلج» نا الجر يضل رشوممتج نامل

 سر وبن قش وج لن قس مهل لعجا برضا كس يبدوا ل“ بنا ب رطحسبن كب رض

 يف كح سو لايام ساد وداي لطم دس دارخت كلم ارساونب لئابق ل ئريك جس دارم ل لابي حس قيرط_- حاب

 < عل هش اكرمتارك داع تس رحبلا

 1س يب بلطم_ ل وم موهفسس للا قلو وجواب كس راصقتخا كس ظئافلا - حس حس سي ملكلا عماري مهيشغام
 -انناج سيروا لوكا وس ىلاتادخ لاربكو تك م إب انج را دقمر كر دق الإ

 وليس عرسك ونفس ا نير ضم وق. ىتزجج نك ير ديفس كي -ايككي د نه لت لش يتجكداو .ال زن
 مم +2 هس ماظنا كس ىلايددا ةساج قآل 2 نارشب للبت ”اوج_(تلع ل راردقم ناكر[ نكرم دوا اب د قراجج كت 7
 -2 كوم

 وهف تس احا كرا رم سس ىلا ناي خي اكرما اولك _ىزي زل ىرتاسروا له لاطوت لل زج هد .تلبيط

 - ايم كالي روااركعسس اهب نتن ىره_ج

 رين 1 تي دجتاس ختيبسا لارا نا نأ نيل تير بج لاقت يارف تلا قتادخ .كلهوق نع كدجعااه
 زاخ لس يأ دام 1 عج عج رم تاكا يكووارفا نااروا كح لج س13 ل قوش ماسلا هيلع كوم تررفت نكي تسد ارخت
 كبد ىرلج لع فس 1س تروا لو نايا دارفا هول ايدو لادم

 بو لااهتالاو تس داكه ماس ليبق<س رفق كم انك تاك جس يت ىرماس .ىرماسلا مهلضا
 -<- م ىرماسلا مهلضاو فطع اه الجعع مهل ج رخاف ايدك رم اسعتسا

 «سج_ هس ىك عرضت تفل للا ضن ايكرازت سب لك كد سج رجليك  ناا نيل سس لب لاح .ًادسج
 - نثر والتاط نانا: الشم_ توجب ىك لقاع ناوبحل طا

 ءااكاكى اتت اديك إي تكس فس رك ئاطحرم روطركذ وميت لابي فولو وبتس ماسلا هيلع ىو كس لوقا كى رص اسي لاي . ىسسنف
 ايد رثامج ثوجوكبس نامت يال ناامياوورب لوز زج نمر ول يك وتبوك ب سد خيسا قرم اسكس ب بل طم اك ارواس

 2 1 م روط لاي رجل نة هليل ءزوناع نعبتترواهدئازال .نعبعتالا

 اوراكل ا لل لومار سارا هيج _ هت تتقفش ةشرولا نركب طائرلابك(ما نيا اكمالسلا يلع نلورإب تررضعت رم ؤضمي
 كل لاب كرش لاء فرصو وكس الغ انمي تس للا - 2

 نول ناتو كنس تي تكرار تم كي ل ل سمحت [تيرغلا 0 لي .اقرز
 رار شتر ورب برلطم ل ترروص ا لن لس كس لكس هع تمارس ودك قدز د لت لوب لن عك ىكمور ىلا

 ل لوب#_دئارافل

 , مالسلا هيلع قوم تررطحر وا لح ثمن سس لوح ايس نلا بنج 0 :ىف1قرغ كن وكف 50 4 نرش

 هرم كاد لو: ةررك فس تام تيس اوكليئارسا ى ماقدر قدتدادخ مكتوب زادت اي نوكر فلي م .رغل ىف م السلا يلع ناودب

 م تارك لا خل ارو 1 ذاب نيطسلف_رصم_ عسب تاور ركل دجتاسكل م ارا ىنب مك بسح يب آٌةاجوم تاو
 ناي رود تءاري روا<س انني نيطسلف وب نلوم حس نت نابايب كس ركر وبقول يروج تسار اكرر ارسوو رول اه تساراكب يرق



 00 مدامج ملج, نال الجر يستر رو رم تناك
 ظ - سس اجايكروبتلرتاكر وا اجايكرايقغا تسار اكروورك وجي تءاراكب يرق كوم قدتوادخ توصل

 هيلع ىومركل_ ورك اووخرجي ردا ةساجايلرك توك شاك ايد مكرواوم ناب ب تبع هدو يمونوكرف (رالطا كا بج

 سورس لا بادكى فوم ىلا ينك ع ردن كس نسويلّيارما عم السلا يلع يوم ترظح بست # ب لك ش بنات ماله
 لوم لان ىو كي 12 لابياوماعركبك اهتد ورا سس اجو عرالطا ك كر ارفوك وعرف بكل امتي تا ار عدا لب رك وبخ ررط

 ايكوم ميت بع ىوصتوو ىلإي هك اهت انرام م ىلاب ىذا ؟لكت سار كت لاي تنل لهدا, ب ردت كك ا! كوت امك
 تك كرا ررتص تظافك و لاسم آب لب ارا يم امتروا م السمار يلع كوم تسر ظنت سس ل - [لكشار لح عروا

 لن جت ل ردنا اا انج [دسرطقلاجي_ عيب قي ن وعرف لي نتن اال اهقوج و لاب زادت لا لبس سار
 كس ركراي ردن تس تسر لاك: ,مكررلطل أوف ساق ل و دوجوم لع باج لاك ردنم لي ارسا رواج اواني تسار لتخ
 اقدم رطل ان اهلك وؤ ل ركل اقرعم نوكرفروا الآ لإ عس فرط ل وفود دل اجت اننا لي ردنمس اكل ا - هذي ابوك ويارا
 نا اسس نييسا دوا ىو ضروب لي ناصقفن تكس هو قس دايتغا داي ءئقىلف لانج د كوت روت

 دايركساركك الب ىلا

 اهت اي تس وب ىا تءار كر دنس ف ملاعق اف مكس اتوب هزار 1ك لا دعب لس نوم مولعم تر اليبصتت كاتو
 ل ىلا ل صم ليا ووك ىلا وو وف اج آن لب هز اكد نم سركا -اهت ايل فب رق لوبأي ارسا اومم اترك اخت ندور فكتب
 اثاعوم تايه

 ل < راءرفد_ لو كن كسب لكارسا ىخب وج لون ع درك ركن كت انارحا نلا م اق ادخ دعب كس للا بس. :تاماعلا
 باقم كس نوكرف لكم اذسلا هيلع ئدموك أت ءاج سا دوبي - يدرك ركن ا تاس سس داهتروا ىكد تينت لوضمشت ليت مكمل

 تم ليف ليا رف قيم ب[ 3 لوم عرالطا كولي روضخت 1[بسجج كت تكدر هزور اك هروشاع لي كوخ كىلايماكل
 - عد مكككو زور كس هروشاعوكحسما يا فس ب آن د كادوا هس بسر قس مالسلا يلع وسو داي

 تيار باكل يمك اح ياطب رب روطوأر رفا بقري روار جمس راهتتك ا يكي نلاسح ا رعود فس ماك داشرا كى اتادغ

 موب زج قتل وكونناب كس فرب نم ارانا ولو نمل هس داببقل ع ههييق ماتم فس مترك جس ناسحااريم ىكي دوا لوركا طع
 لاوتساوك وج مارتروا قال سا لين د ليتر ليج فس مترك يس مك قلت ل ا اه اجرت اومن انمي وج انتو رت كيا وسر وا

 زان بضفن ار يهرب لمن كي مولعم ل بول كة ساجومب لذات بضحت ار شدو - وركش و تقارير هك وتم ارو ولن ل

 ل ام ع كولدو تدلا -اهق ان 1 دب لع صح لس لاك قوارب و تلكألب اوس جس انوه بسيندبو تنك دال وع احاجوم
 وم اتركم ادتماا6 ٌعراص لش واومب قكنلابيا لاي كس نا ليطرشب د ل تسد تس رب لارج دوا لذ تل ركب قس لد قدص#

 اركاب تمب أول لاب كي لب ىلا كلل ست ماتم كس كري ردنمس م السلا هيلع كوم تسرطت بحب 6-50 :ميلاطم اكم ول

 لش م كل كح دان ووبعم لوك طع اوك ولو لك ! ىكوصساك اي بلاطم ل نس مولا 1و ةيكاللل

 روطويتاس كس وارفا بختضدنجج كلم مكتوم ااسلا هيلع كودي كس سا يدرك وم اخ رك امج ايت وكلا فس مالا يلع وسر لسن لي رك
 ىرلجد ورلد مكاين[ نياوكارفا نلا ماسلا يلع وم لب قوش قل لوركا طع تييادب باك ساو كس تعال: اج اري



 ٠٠ ”انع رس تع ”راب> لج ندم الجر ييضنحر رو مج 2 نيا

 ئوعرب سا ؟كس هر لاهكدارفا بتضوو دوا كل وبكى دلج نتا لع فس آف تك امج ون غل لاقت ادخ تفو لا قنا كك قت روطس

 لكي آل كس بو لا قرلج لب ذس آف دوا لو سد آت رم لن اوت بيرق تو ودك ايد بادج فس مالسلا يلع
 1 - سس اجوم لاح قروش

 ركل رامز ل قرماسا-قاومالتج تن كس كلام وى راكد لس س1 ابتكا ارق ة ىقاقتادشرب للا

 رظلاي  ونى راد مذ كري لاس اخس تير قلك قرورشس جو لا نر كرم اس ةس ديم نار قس جس ايدك ل قي لاس

 -امت ىرماسرللب ليكم السلا ربط ندوراب تر ضعت مرمي كاد مول حرمت ن آرق ون كى لاا ذي ماسلا يلع ناوراب ترض روف

 ليقول يب كار ىكض مب ل بقل اياحتم ناكل ا قرعاس ؟اهت ناك كس فاالتخا للاخت لس رع اس...( أه
 مالسلا يلع وم ترطحرييق لك انوم مولعم لبن سس جو لب نكي هت حاج ابكى راس تسا تس مبدل - هت انكر قلت سس هرم اس

 يل عروا ظفل ىلا ربع - بوضم ب ماج رع شلي كس ب ساد كر وااو داب آلحب تب ملأ اق سنو و وجومتتنو ل
 مان كس هرهاس حس هكي لب بررعوكى رسيكم قر وا جس رف يا اكم دوق ريكي دك سب ساد كي دا ايككن ماسر ىل ديت كب ل
 مولعم يروا رار هداي نا م لاج يراكي حم انكس هرماس اروا<س دايآم دلي سم قررت باردا -اهت تاج راكي حس
 هحسرصمروا اه قرم اسرللب ليلي ارسا ضو وكوب دوا تس بقلب لدم ان قرع اسك وب مولتم سس لااوثا نا لاعربتم-<س لوب

 -اهت يلوم رضتاس كس سوبلّيارا هب قي لس س5

 روا بك العب ارب تبي رب تنكح قرب لا دوا سوم صن تممب ب موق ىف ا وف سوم لججاو تس روط م السلا هيلع وص تسرح بج

 تاناسحا تل ل ىلاقتادخرب وكول متزن -اهتاومايكري روط لب كل كس لس اهق يك دعواكت جن شل وزن سس مخ لات ادغرك يام رف
 مقري نتن د هدعو سو تكس حس جب وأ مت كوم الب نمي تك توغل ساروا يك كل ايذ لوك اك ما فس مترك لإن تاماهفادا
 ركترك يي له هتن لت تح كوم للا, لكلاب حس ىدباو قرم كادت ايكوم دنا انتا دم تك كن ايل كيث العب قل تجسد
 روط حس تينا كف اكتعا ك ديب يأ بل امك د اتم مولتم تس تنانايب رميت ايلاسذجب لبي با ذعك ادخال لآ ةييس دوا كيث
 ك ديب كيا سجن لارو نيل ةكمانب بم ناني ادكم السلا يلع ناوراب لاعب غتبسا لع كلووجوم مدع قي ا روا كح كَ لس فيلر شت
 يلع ئئوم تررزع>__ىكعرورشمكب هج ولدوا ةس آل با وأ ف ف لوب عرالطا ىكىتاررك كم قالي بج روا ابر م ايف اي ناد سلا

 كرب ل فس قرصاس للادللب ايكيا هدادا ةييسا فس ماكي بس يي دك ابكر واهل نسر يسر زعم لي ارعارب ثيؤ ثناذ كم السلا
 ل 0 لأب وو بج روا اي داول ث لش كلك اركب سه كك راعتسم ل نوميورف متجرك دوب ز مانت ناك

 ئوم_ج يقتدوبخماراببقل يكب دك وكول مك فس قرم اسره كوب هو لب هيتس لش ىو لاذ فليب لادا لاب تدوص
 5 آلي ع اكببب كس لا مك حس قصب 2 دلع واتح تمي ر قري وطو وردوا قوم لوحي السلاديلع

 روا اثم لوجو كن زن وكس لااروا دش قرص اسر[ لومب قلبي ترروص لما ول ني رك فرط كى رع اس تدين كا ىك  ىسسن
 ك2 + ىت ناصتنو علاه حررط ى لن روا لح دج تاي لول دوا كح نكي اهلك ل م لشن كنج ىلا كيا

 هناك قرع اسوم كك نب لب لي سل مخك اجبت وكم وق ف ماسلا يبلع نورا ركع د لاح تروحي ٠ :شام

 هللا ريس لب لب د ونسسسسا لام انيك يجلب د لين ىلاخت اج وقل باق كس لشسم رواووبعم ققاو - لع لظي رواوغل ب زنج كراس



 ”٠١ رس تي 1 4 «اج ط ةروسءا ”رسأدراب رابج رلج» نال الجر يفت عرش دهب رن ننال الك

 - لالا راجي حاد

 لا ىرورض ل ديم ن 1 للا انت اب درك رولم قلم السلا يطع اور تررطت لع مرج ىلا ل تيد. ورمل

 ىلا لمت وق قالك ايو باوجج فس لويليارما رب ف كح يل مالسلا ريلع نلورإب تبرطح_ةيس. كت أرب ىكم السلا هيلع ناوراب ترضخ
 4 سيرك ل المكس كار لن تكس ايكو ودك اك اج اعلي د ولك لب اج 1م السلا يلع وم تررطحت بجب وو وحي م تلاع

 - كفي ثناؤوكم و ةنلحي لع دصغ ل [بلاو تس دوط ماسلا د يلع زم بح ............: قم او الم السما يلع وص
 رسل نلا لع تلاح كاصغ_هتس كلا ان بم انو نأ انياهو لبنت اهلك مط يك السلا يلع ناوراب ترحل حس نلا بس
 ناينسوكم وق بو يت اانب بم اناني بج نس وكم د قى درك غرور ش تلا ريم قت ذ# مكه هيكل قنا ذدوا لاب كح
 ري روطس رك لح عطا نارك ا - زجاج لر كرمت ارق ليم 0 كوم الشم لم ىاركم وال اعكيد ةس ماب ج وااهت ناي

 رار لاح سرس امك أير ف فس مالسلا يلع ناوراب ترطب لاس د تكي د لويكد ل قكرحايلغ كلا مان غجتس اهاناجآ
 ويك اهلنا مترك حاجب ناهخ سس ب آب كى د لبي عرالطا تس لايخ لاا لن ل4 يلم لوك تش نا
 ترم لولو وأ جنوب تاور تس لابي لال بح ربا لكوك ايد لاذ لوك ف التخا نايمرد كس ناس مك ياي -ايد ذوب

 رشي تال فالتخا لا تس اجور لثسب دوا سوم دقت اسس ريدي حررط سا نق اكل قري تجب ذل لوم تعمل وب رجتا رس
 -اه+ كتي ارورط ل شدد“ اوم لك اور حس لابس لل

 لعل ايكو ذل كى كي ذاب ح قرم سرج وليك [ترزومو رفع تحس فرط لكم السلا هيلع نلورأب تر> بج

 2ك تكألب لكن اوكف السلا د يلع لير بج كيد -اكسدم لالا مكمن ال دب اكذب كما كيا كبك س كاري لا
 وكم السلا يبلع لبر ترضعت ل قرم امساك هي انج مولخم سس لوتتاور  ىلاححلا ىف كين كسكس نلا فس شي اق سس ال فيرثت
  ساركوكورظنمي < لاهو يسروا قرب نع هس هذي قري هلي لت لا اياك ظوحكلس نارك دولا ايلوإدراوسرب اوك
 ركاغا لحب حس لبي للا فس ادخن انج < لوم مولحمريل انت تايد لج ىف كين كس رج ايق اك ا يكل صيف ب حس لش ىأبا نس
 لاي رم لورا لفل بو ىلوك معاك اكو دول ايد ىلا ف لج مح اوك فا نس لكس اب دمك لاى دال كر للي سا
 -الاذركذ ل ياي ادني ىو كل دريم بلاشك

 رايتخاوك ما ىف نير سف رسوو تروا حس كح ىلاهفصا ماسلا ف الكس نرسفمروبتتر يأ رسود كتم آلا
 تضبق وا مت انجب ل بئرب نقالم السلا يلع وم تررطح رم اسال و نكس ..١و صني مل امب تارسصسبف_ لز تنك هوسايك
 < غراجاوارم حس لوسر ثاروا ليث مالسلار يلع وم تير طغت مالسلا يلع ل جرت: اجي دار مس لوس لع لوسولا رثا نم ةضبق
 وكم السلا يلع وم قرماسركا ومب بلم اي وك جس عراجا كر ئتارمس اهتذبنف رواج قدري ىك ثوب لطم اك ةضبق دوا
 ليم رب سا لوا ريما الركعات اكس كب فس لج دوج أب كس للا نكي لاب نقاب آكل ىو تما يدل جمرك ايد باد
 ل ارنولد عسر تاب مروا ايد ثوم لكس هذ لير آذإب-ا

 لاروا ام يلركق طخ عطس ساي دج ا زمسيب لاند ل كس قرع اسس نس ماسلا هيلع كوم ترض ركن موق اراسبي
 11 اليك الوم ايل وه درا رق توج ا سا ل خراس ايدك ساكن قريت لوك تسال يقدح جد تانج ان تس ىلاك

 كلل اينو لا زسيي وأو حس ناي ةس دج اع قرماس ىلا قلت نا تادج تدوم وتج لع نا تسون لابس كس يسد
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 ايدول كار ل لكاروا لإ كلا ركل اخ رك الج قا مث حسا قل ماعم كووبتمس دام اب ددوا لس دك لي تاغ زم رشد روا

 عضال فب دوعن هقرصقس وكي تروا سرجادتق نمد جسد نجس د داك نانو انك كنز ةيسدابب ل

 ادخل لور هدر ايت كمان لعل لا [قباددملا 1 اكس كاسل لع ا راطونج رم روطىلرظنم كتب دوا

 اترك باقتماكم افا لاهل م السلا هيلع وم ف جوج

 اخ فرص ول لشعر لاق لكل باق تن دوس زج لوك يندد يرق اع كيا ف # مالسلا هيلع ىوعدحب كح للا
 هناا كال *-جل عنو تب ملكك ساروا بيرت لوك تافصكس نسا جس قكيمم تاذ كات

 دس لال وم قع زج للحس لاس مس اكعد

 تاهقاووم الساد يلع كوم تينا السليل بس آنس مار (ج كرئوارغداشرا ...٠ :ررصتم اك ردا ارم لاتساد
 م تقادص كك لاسرو تدون ل ظفقفو ب آلات ل تتسم انانموكي آكل قكروا كس سوم قي 5” حرر ارا هن انس ليم
 للبت يلاك لكك هبي تلا "سس قد باك ب عماج كسا كيادك يقي بلآ قس مادو ةساج [ن يوكل وو
 تسلا لور ادن 7 نك نت ووجوم قير ماتك ةسازل ئزروا تاعفد لونا« تيار َقالغا 3 لش نة رق 4

 ماوس اكدلنك اك يسر باظروا كوم رضاع ل تمايق ايثار يسن اك نيبسادج وب اكمانل اذ يسرا لازرادررلا سا ما

 ىلا روع كلاع ا نو ب نو لا كس لي روس ناو سرداب داكاد قا تب يي دوا لاي هك
 ما اين لايب حس يو اوك يي دينا لس لوح ل ارو #2.جوب دج تسدبو كت شادو فو نبلغ لم لوح آد كوم ل ريع 1

 رافك لي ترض آله بلطم وف لو كم كس لكل تل دنا قت رس: قدذ- كة وركب وك وح لأ

 دعب لس خرم اكاهت يقل ايخارامب كل لوم درك تاب كج لح لي لب ارافك ل تشمدو فوخروا كح لوا نا تسهل
 مكس لوب سد نو صح لاش 101101111 ا الكت دلع لكأ وب نكي كل وندوز

 نقدا لسن ات هرب لوب راس سدا مق نه دك كت كح سرسود اي انومم هن رم

 رك عاب هج ل لت كنا مترك يف جسدك لاك لو: ساي هما ناد لو سس لكشم وا اينو وتمتلك تك

 مايضر لس لوم سايد ند قت يا تن“ , ابكى كلو لذ لايم دك لبر قر لقتعيلس ناب - لم تن اج حررط با قت
 - لوم مولعم عر كب ساوخ كيا نأ كرت قدايند

 هيي دأب (.هاَسْفَن براهين مهل لَ ةَمِيِْا مو ري ُدْوكَن فيك ٍلاَبجْلا نع كَنَولَسْسَيَو
 اجَوَع اَهيِف رتل يوَتْسُم «:الَفَصْفَص اًطِسَبُْم اَعاَق اَهْرْذَيَف حايرلاب اَهُريِطَي مث ٍلْئاَسلا ٍلُمّرلاك

 نم مايد ُساّنلا يأ َنْوُعبُي َلاَبجْلا ِتَمِسُناَذإمْوَي ىأ ٍِيَمْوَي اًعاَنتْرِإ (مااَتُمآ الو اًضاَمِحَنإ

 أ هَل َجَوِعاَل نْمَحّرلا ٍضْرَع ىلإ ُوُمِلَه ُلْوُقَي ُلْيِفاَرَسإ وهو ِهتْوَصِب ٍرَضُحَمْلا ىلإ َىَعاَّدلا ٍروُْمل
 لإ ْعَمْسَتاَلَف نمخّرِبل ُتاَرْصل ٍتَنُكَس ِتَعَضْخَو اًوُعِي ال نأ َنُوُرِدَقَياَل ٌىَآ ْمِهِعاَنَيإَل
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 ٍذِئَمْوَي اهِتْيَشُم ىف ٍلبإلا فافحأ ٍتْوَصُك ٍرْشْحَملا ىلإ اًهِلَمُل ىِف ماَدُقآْلا يطَو َتْوَص «.مْاَسْمَه
 لإ هلإ ال َلْوُعي أب «.والوق هَل َىِضَرَو كل عَْشَي نإ ند رلا1ل نا م الز احا ةعافشلا هللا

 (ب.ْاّمْلِع هب َنّوَطْيِحُي الَو اْنَّدلا روم نم ُمُهَفْلَح اَمَو ٍةَرخالا ِرْوُمأ ْنِ مهيدي َنْيَباَم ْمَلْعَي هللا

 ٌلَمَح ْنَم َريَخ باح ُدَقَو للا يآ 'مْرْيَقْلا ّيَحْلِل ْتَعَصَح ُْوْجّوْلا ٍتنَعَو َكِلذ ْوُمَلْعَباَل
 هتاَيَس ىف ٍةداَيرباَمْلُظ ُفْحَيااَلَف ْنِمْؤُم َوُهَو ٍتاَعاَلا ٍتْحِلّصلا َنِم ْلَمَعُيُنَمَواَكْرِش بِؤلَمْلُظ
 رام لاَ لم قا ُصَْن َكِلذَك ىلَعْفْوْطْعَم كِلذَكَو ِهِتاَنَسَح ْنِي ٍصّفَنِب ©, اًمضَق الو

 ُتِدْحُيْوَأ كرا دوي مُهعَلِديِولا نه 0 انفَرَصَو بير نار َارُقْلا يأ 53

 اَّمَع ”ُيحْلا ُكَِمْلا هللا ىَلْضََق نإ ربتحيَف ممآلا َنِم , مهمثفت ْنمايلالِهب 60) اًركؤ ْمُهَل َناْرَقل

 حرفي ىأ ُةْيْحَو َكدَلِإ ىَضْقُي نأ ركوب هب ءاَرِقِب ىأ نارقلاب ُلَجْعَت اَلَو نوُكرْسُملا ُلوُقَ

 دَقَلَو هُمْلع هدر ُهِمْةْىَع ِهْبلَع َلرْنأامَلُكَد نارُملاب ىأ (ماامْلِع ْىِنذز ٌبْر ُلُقَو هغالبإ ْنِم ُلرْبح
 ُمَلَو َنَدُهَع كر سف اهني هلكأ لَم ىأ لبق ْنِم ٍةَرَكَشلا َنِم م ّلكاَياَل ُنَآ ُهانيَّصَو نايل نذهغ

 3 اًوُدَحَسَف مال اًوُدُجُس دا ةَكْئلَمْلِل الق ُذإ رسْداو ُهْنَع ُهاْيَهَناَمَع اريَصَو اَْرَج «ةَواَمُرَع ُهَل ذجت

 ا َلاَق مدل ٍدوُحّسلا نَع بأ ْمُهَعَم هللادُْعَيَو ةكِئلملا ٌبَحْصَي ناك ٌنِجلاَوْبَآ َوُهَو 2

 ٍةنَجْلا َنِم اَمُكْدَج رحم اَلَف ٍدمْلاب َءَّرَح َكَجْوَرِلَو كَل ٌوُدَع اًذه َّنِإ مداني انْلُمَف ب ْرْبَح

 آل اَفَش ىلَعَرصمفاَو كِل روع رْيُحْلاَو ِنْحَطلَو دْصَحََو عر ِثْرَحْلاِب ُبِعنَت -) ىقشتف
 َرمَهل حقب ٌكلْنَأَو (م3ىؤغت الو اَهْيِف عْوجتأل ًَكَلَل َّنِإ هِيَحْوَر ىلَع ىعْسَيَلُحّبلا
 ٌرَح كَل ْلِصَحْياَل 0) ىحضت الو سيمت ايف اَوَمظَمال هيب ا لبو
 ىلع سن آلَ مدالاق يطيل ِْيِإ سّوْسَّوَ حلا ى سمسا ىلا سم
 الكاف وللا مل َرُهَو ىنفَياَل «.) ىلبْياَ ِكْلُمَو اَهْنم لك انمي ئبلا يأ َدلشلا ةيَح

 اً لك َيِعْسو ريو رجال لبو لبان لكِ َرهَظ أ اَمُهناَوَساَمُهَل بق ان اَوَحَومد
 باريس ةنَجْلا قَرَو ْنِم اَمِهْيَلَع نائِي اَدَحَأ نفِصْحَي اًقِفَطَ َُبِحاَص ُْوسَي هقاَشكُإ نآةَءْوَس

 هيون بم ِهّيَلَع باَقَف بَ ُهّبَر هبا مْ ٍةَرَحّشلاَنِم لكلاب (0) ىوَعَق ُهَبَر مَا ىَصَعَ
 ل اطبشا َلاَق ةَبوتلا ىَلَع ِةَمَو اَدْمْلا ىلإ هده ىأ 9 ىادَهَو
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 ذه

 ٠ بال ه ىطغُتامب (-وئضْرَت كّلَعْل ىناثلا 00

 هش يكس ياتي 0

 ىف صياف كال ف 00 ا نق كيا لام فير نإ م

 ُةَضْيِعم ُهَل َنإَف هب نِمْوُي ملف كارُقلا يأ ٌىِرْكِذ ذ ْنَع ضرع ْنَمَو ةّرجالا يف 4-ؤىقشَي الَو ايدل

 ىبترَشح مِل َبَر َلاَق ٍبْلَقلاوَأِرَصَبْلا ّىمُتأ أ «,0) ىمغأ ةَمِيِقْلا ِمْوَي نارُمْلا ِنَع ٌضِرْعْمْل
 ًاَهَتْيِسَنَف انننيا كلتا كللذك مالا َلاَق بلا دو ايدل ىف 6) ارْيصَب تنك دو ىمغأ

 ٌلْثِمَو تللذكو ٍراَلا ىف ُكَرْ (”:)ىلسنت مولا ايا َكِناَيْسِي َلْثِم كِلذكَو اهب ُنِمْون مَلَو اَهَتكَر
 ةّرخألا ٌباّذَعلَو ُهَبَر ِتيابْنِمْؤُيْمْلَو َكْرْسَأ فَرْسَأ ْنَم ئرججن نافل ٍنَع ضَرعأ نَماَنِئاَرَج
 ةيِرْبَح مك هك ركل لد ِدْهَي ْمَلقَأ مود -) ىقباَو ا

 نوشمت ان ل توك ةماعلا ألا #ىا نْوُرَفْلا َنّم ْمُهَلْبَق انهم الما اريك أ انكلشا ٌلُوُعُفَم

 ْنِم ِكاَلْهإ ذحَأ ْنِمَركْد امو اوربي -ةريَغَو ماَشلا ىلإ ْمِهِرَفَس ىف مهيكسُم ئف ْمُهَ ِريِمْص ْنِم لاح
 ىلوال اربعل تيب ٍتيال كلذ يف نإ ُهّنِمَِناَمآل ىلعملا عر يِرَدُصَم ٍفْرَح ْنَع ياخ ٍهْلِعِف رع 2

 َناَكَل ٍةَرخالا ىلإ ْمُهْنَع ٍباَذَعْلا رْيِجاَتب ْكَبَر ْنِم ُتَقَبَس ُتَقَبَس ٌةَمِلَك ال ْوَلَو ٍلوُُعلا ىوَدِل 25)ىههنلا

 رفوتشل يشل ىلع تولت زرطم (2) سم لانا فاذا اًماَرِل كالُمإلا

 ٍلَص َحْبَسَو ل لاَنَقلا ةّياب خوسَن وسم َنولْوُاَم ىلع ويضاف ديال ممم اَهبَِبْلَصَمْا ماَقَو ذاك
 ردنا ةرلص ير يقول ةاس نسفشلا عطل اَسْبَلَتُم ىَآ ُلاَح كبَر ٍدّْمَحِب

 ٍءانا ُنِم لحم ىَلَع ٌفطِع ٍراَهتلا َفاَرْطََو ًءاَشِعْلاَو ٌبِرْغَمْلا ٍلَص م خسف هياغاس ليلا آلا نو

 بطب ترو لزالا يسن ترم رون يتاشلا از لاينر نإ رهظلاِلَص يَ ٍبْوُصْنَملا

 اجاَوْرَأ هب انعتماَم ىلإ ف يع َّنَذ
 بح ما وود

 نجلا ىِف كلَبَو ُقْزِرَو طي كبف م اَهَتَحُهَبَو اََتسِرَْينُدلا ةويَحْلا َةَرهَز ْمُهنَم اًناَنْسآ
 "اَهْيَلَع ريصإ ٌربِطْصاَو ةواّصلاب كله زو مرد 3 ىقنَ ايدل ىف ُهُوُنْوأاَمَم ريخ

 تار ف هَقاَعْلاَو كفر حن ةربالو كيشتباقؤر ديت كلشتال
 نب لو ااه ملأ نزح رغما نا نحمي ال الو زك رخشلا يول نه اى 0
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 ٍبْيِذَكَتب ْمهكاَلْهاَو ةَيِضاَمْلا مَملا ِءاَبْنأ ُنِم ُنآّرَهْلا ِْيَلَع ُلِمَتْسُملا) ىلؤالا ٍِيضُحّصلا ىِفاَم ُناَيَب

 لح الو ابر ٍةَميقل موي اًولاَقَ ٍلْوسَرل دمحم لب لبق ْنَم ٍباَدَعب ْمُهكلْمَأ آنآ ْولَو ٍلْسْرلا
 0 ىف «-) ىحَنَو ِةَمِِقْلا ىف َّلِذَن نإ ٍلْبق ْنِم اهب َلَسْرُملا ٌكلدبيا عَ اَلْوُسَر اَنيلِإ ٌتْلَسْرَأ

- 

 َْم تلا ىف َنوُمَلعَتَسُ اوُصئرعف آلا هيل لوم رِطَنُم صبر ْمكدَِو ان لك مهل ل مَ
 ملأ مآ نحن ةلالَّضلا ّنِم 65 )ىالقا ِنَمَو ِمْيِقَتْسُمْلا َىِوّسلا قيِرَطلا ٍطاَرَصلا ٌبخضأ

 كح دربك 1( وم رشح ايكاكنلا نادك تم يق[ ) لؤ تجب لش داب كس لوزئابب حس يآ ولرول :٠.٠-٠.٠ مج

 تس دوكرركاثا ل اوم ساروا اكس درك ا روج ا وج حررط لكتب روك و ثايب كلا يك ) 3 يمس دا لكلاب وكن اداكذر وريني

 ىلإ ربت لع نط زراوممب لك يوكن ز نتي ) ىرنلب وكر وا كمي ىراومجان لوكان وق لبي لتتم ل اكسس درك اديس لوك ع ذر 4
 ل لساو ةسالب بس( كح لن اوم هزي د هزم د ئابيب بمب ) كاد لسا( كح نوم ل كن دوا كس لوب لمن هذي نب لعد
 فاول ىت كح راو [_وذم لفرط امتار اوك اال وج زاو قا نت قت كك ومي روصيلس مالسلا يلع لاما )4 سلوم تي
 كف الب ساد دم لفسسمب نتا لع نا قتل )د كج دن كلون اسس نا( كح لوم تاور فرط كشر كنا تس دورت
 كوم تاج فرط شك )نس نب كح ثم 1ك اذا زب قوس ف لبن اج بد تس اسكس ىلاتتادغ ليد ردا( لي دك ارإجتا
 ضار ددث حف تمع اشور ىلا( تس ابد نيج وم ان ثنوارب حررط لخالد لسد لانس ثمبج [ىك واي فرص

 ايتت اخ لا داب لس لسن كلل هداف حس تعع اذخوك نسا فرص تي ) وب كد سد تزاجا نس لات اري لس او لس نسوا

 بسس انناجوو( موكل كوج ب اكسو قتوووك جس رم اظروا )وم ايلر كوشي انلوب طحاو كس لاروا( وم دعس د تاجا كش ئافس

 ن) ةكك كرتطاما ع( معدي !) كسا( لول)روا( قلختمس_.ايند) لاوحا هجروا( لش داب كس ترخ1) تالاع هك.
 وج هد عسر ماك ان قوات اسكس مدن و قد كس لوم نحو هطلت سرج دوا -( (لسوم ل مواشي لن سس داب كس سوك وأول

 ءاكربشيرتاك داي ز شوك اوس اوم لكن امي بحاص هوروا كح لوب كل ماكليت خس ىكلشروا( كرش نتن ) 4 آركد م“
 ايكل زان كس ركع ياو تا خرط ى ا( قدوم كوك يد نسح لامئ اه لاندوا كس اج قد ايذ ن ل تائب كس سا) اكن
 فاصروا جن آر قي ررط ا كس ركذ تادقاووي هس م: عررط لك ب صقن كل ذك ف طع ا«كلاا ذك كنا آس )
 ادهب هج كس نارك ي إي( عس كرش) نيد ذ كلم ك اج لذ اكان ايب لي ديو لك عرطرم فس مت لب لادا( ايكل ذان لن يلع
 ل ع قرا شداب وج هلا جس نلاش ىلاعاذب وس ( لب ركل صاح تربي رك ذب عنق لس نان ومو تت لي نر قروا )سك
 لكلاب ب كه لا لأ كد ىرلج ( لع نع ذب ك-) ن راي ردا( < ناشيلاعاذب لات ادخ سس نلا ل هتك د افك كيد
 لش عذب اس لاي [كيتتفو للا ليد ناب تيب [ك كب ري روط لكم السلا هيلع لرب ليتقو ام نال )هك وم لاذ اناكدو قد

 هك ب آى كبح ريتك امد سا قلخت حن ؟رق )وكسر ين سداح ب! داكددو دب سره سا دك يل باردا( يح ش قدا

 ْ رجب ) هت كك د كد ياك و آم ليي حس لاروا ( يس قولي[ تامولعم بكلتا ساق لوم لذات تيب 1 نوكيا

 رو قوم تلففبل ع عرانا كس مكتب راهب ل )لإبن كأم لمن نلا ف مروا قوم تلف يس نلاوس ( قلخت لس اهل نس ونا

 نك ملا



 اسوم .هرفديأ وكلب ٠١ ةج طق روس «روراب عج مرابج دل. 00-0 00 رت

 وس_ورأو دك ريور كس مد كابس لشرف م بج( وزاري تقود )رد (اقايك تجرأ سمت سات ل ملح د مب للا

 اخر لت لارا ايد تاع نك فوج اق لج تانج لا ) يدرك اكل نس شاك ا ايه هك فس بس

 ري( لوركه ركل وبكل بي لو رتب حس للا ليك هكر وا يدرك اك تس فركة ركام السلا ريلعمد فس لااهت حركت دابع كى ان

 زب لم تيم رب هس داو تضج وف مي لتس بس ناك دي قراها راهي 0 ا «سارل "ابل فسم

 فرص ير اناحما لاين اب كف دكر ايت - ىف وردد انيق ءانب اك انغاك ندب ئنتن_هسس ذب انا جلا لع كدت قوايند ليتر نت )
 ل ريق ل لابس ا را لال نب ندر دال نسل - كات مالسلار يلع مد [ت رعت رك ل
 يش وبرزنوفك رك عروس م ل بوو مشروأ لس 6 تساي ناهي وهل ترداكس دهس لك مك

 ّلوكوج) لواتب تخرداكق ثم ستايل آت اك اهكروا يال زسوسو للا ل ناطيبخر مج لبا اكل جيروم م تح لولا

 : رع و راج طدج دو ال لع لا

 رع ءوسوكو كرش )2 لح سس نابع نار لافت س تشرد ىا نس( امو مد1) لوفودوس( قد بسه تشو لتس

 وكرتس يس! لهل ناكر قيس كس تن موا ةيسا لولد دوا ( تس تاي ىرب يأ ناب لاكن اركي يس بو لا ل
 لوب لا راكد لس ننا لرب ( كا عكس عشدو) لح ذب رع وورش رب مات 6 روان ف

 كف ركل شيب نام ) لاعكَو تياديهارددا( قا لطي تفس كب وكس مالسلا يلع مد 1ترفح )- لركل وق اكن اجت انج - ايلات

 نش) اكرم كيا نثر كك ياكل م تلاع لا( كح تيد ذ فب ع وفود م قشم )و رتا حس تنضج بسس مثل ايابرفو ارا ( لل تميادب

 شاا) كني تيار لوك فرط ريم للاي هس ابتكار ( ا« لملك رع ب رو اج نو اكعسرسدد كيا ل تيدذ راب

 مئروا( للاردن مو( كن رق تم )هس كى ورتب كت ادب ريم لوك لجن( ع ايكا يدرك م اخدا لن هدم امك طرشم نا

 كس لاوس( كة اذ لكن امياب كادوا حسن رقم ) هس ارعا حس تصد ريم لولوج دوا( لي تخ 1) كس د مدر
 تميقروا( بل ؟ختنس باع رافك جرب يقتلان شي داعا- نيو كس لقت دس اكدض) /رءانيج كلت

 يكس هو( كس لوم دنا تس لاوفود تريل تداصب لاو لس ل ارعا( سن رقم )كس لن اهئااهدنا سا مت نادك

 داشرا( قكستقو 1 نس اج .اهئاروا لاند )اهقالاو لوح [ بم ليلى ةردا اغا نوب ادن امعش لق !راكودورب رضاك

 كن اهيابب ساروا ا يك ارعا حس لاا ذل )ايك يل ايخ اك ا ف قوس ايان ىرامت لاي سرت عررط ىلا اوم
 ( هاج الا لم كك ؟ مترو ايكل ماعم ريتاس كس لوبغاشن ىرامج فس حررط ل )4س جايك يل ايار تن خر أ حررط ا( ال
 ناب لامع مع نيد زمول عن ارب مب( قدا زموك لاو سرك رع تس نق فس مت حررط سن ل ) رى
 رقاب ازعرولايند بازعملب اقم ) تكا ذي ع با ذعاكترخ قرروا الش نامياب لوغ شن لراكدرورب ةيساردا( هس ركلك)

 كالي وك وسب قش )هك ككاو ممركتكم متلك كدكرافك) لوم لت يبادب كك اوكا ايك هس( يدا ذم دوا( كس

 ( لازم لك اجرك ولوسر وك وم وقل تب شم ) ليبي حس نلا( جسار روم عقاو لوعفم لن بيك روا ك- < ةيدرفا هيل

 رفس باج كوريغد ماع ككل ننام اي دوم خئاو لاع سردي مهل .نوشمبل) لت ع درج للتي( بسا) لج وتلمس نت

 قح اناع لس لوما لكنا ليلون اروح درك للاعصاب نا تح تامل نوم وثم رش هايس ىلا نلارود كس

 رتل قت لي تاب كيا ع فرط كر اكد وب كس ب ركاروا لي دوجوم لايناشن كك كح ملا ل لا كنب ( كك يدان



 سمعا ٠ ورمي 2 راو ةروسبا"رسأور مرعق رابح رع, نبل الجر يسفلحر رش مج رن نيل امك يا

 هم روط ال( باذع ب نا) 3( لصيفاك رك خ وم باع كتم يق حس لوكول نا نال ) لوم ن ناش داعم فيرا لد ليوم
 ريل هده لص ننايمرو لس ريش كارول ناكر واه رت لع ناك د يراه إب دوم فطعاك ىمسم لجا)_حاجأ

 تلك كراس ثيسادوا( تس لاقت 2 قوم روس ثبع 104 نواب كنا كح رسب اس( ماتم مكانتك

 ( ل رخزارغ) لاس عرولطيس بأ 1( خر ايتفاوكل وا ًامئاد تس دوم تاو لاح كبر دمحب) اسس جس
 رخو لوا قس نوروا( ل ءاشعروا برمز انش ع عر بش نواروا ( نق رست [ن) لاعم تنور لح يئاروا

 اتم رورشدحإ لس باق 1لاو ز تفداك يظ_حاي امن كرملش قتل لح بوصنمر وار لتس ءانآ نم راهنلا فارطا لم

 ملك زج ردا ( اكمل لكم سادي كس لاو جس باول ) لج دل ب 01 ىك ل رصح ل ايسرد اي عن لون كس ندرك وك ووو

 قرت وتو نول كن از امكر رك عت وك ومو رك كس نل! فس مك هس نمت فرط كو زج نلا_ هتك ورد كانا
 مكي انك يقل ارواح ب ردا( ايكو ل ايدوك اوتب حس زجج )جس رتبن ليث يلع اكراكد دوري كسي ًاروا<س كرك

 بسك ب_ اي انركل بأ ف لكم اكس اوكي ل آمن ل ) تيس اع لاك اهم تس ب آم جسد دئبإي كس للا قكدوخروا يسد يسد
 ن) نش تك كال يروا كنك لورا ييجي ( تلج )مايا رتب وا كح لي دوي ةووخ مكن ول لاهم تي د هكأس 2 ناعم

 الدق ( ليو تس ركلاطم م كنج( تس ال شن ويك سس لاي كس رادو ري نيا نان لوك اي #اع( تي مث ) يال( نتكرشم
 4 تلكالب ك نادواب نورت كن وع ق لج لت ًارتروخ )تل 2 نوفيحلك_ادهك وج اهناج لوبن اك سا لي نا

 لاسر اك فقفب روضحت 1 قتل) ىت ليتك للا ةئيس درك الب حس باذذع لي مترك دوا ( ل يت لس ف اطجتوك ولوسر ب لوصت
 هس ريت متلك اج لل وبكل وسر لوك اي هس دامت نس رادو هس ره سال ( ندد كس تساإيق) تكلي ت0 لق للحس
 مث ) لوماوسرروا( لش تمايق ) لوم دق بس ماكس لا ةاجس(اتيد مت فاك م اكزنجج ىلا نتن ) - تل ذس كى ورب كما
 لب وت بيير قنا -ولركر افا تأ مقوس ( ايم اهلا تس لن مقروا حس لن م:) لن سدرك اظنا لق بسلة يع دسك ي أ ( ل
 ( مناي مت)- لإ كني لووصقت (,ززنم ) ناوكروا ليث لاو تساردار نول اة اجو مولعم

 او ل نفر اهراس د الل درر يف يجي ب بل رو
 نااكوب يك .اهزكارم اهرذيف- 93 ترابر وأ هس د اثناب بقوم ف اضم ل تءروص اجت ىكر ثول فرط ضرا

 -ةساجايداشب تس ماقمو زلم خيساو/ل واهب

 كح لوم نخل جس خقار فرط مادري مكبس بع بس انعودإيذ ننس لن للاقا فلل يريم دل .هل جوعا
 رع لراررا ب لدار اكوو نك نا ل يسارك ازبلا

 ٠ هج ثأ ل وركدام لابي -لو كس ذاو[تسي نثق وغلا اسمه
 < ردقموب حس لأ خ عيفتنا تاج انا بروصن سس اركب تدوص ليا لو ضروص لكل ب للا .هسل نذلا نه

 كر زاجا كت مع افشوك تخوم كف ضني | ىكت مغ افخ كنج # اها هدئاف ضخ نو حس تعافش مل كدب سمج
 روأ را انئاب فوزي فاضم لي تءروص لا تس تع افش < اردو او لوب رواه كرز ريدك < د ترروص قرود

 جس بوصنما هب تردوص رسمت لكى د تاجا كت عاف ضن لس لازم لي يقم تع اف كى كى وك ب تدابع قف

 حي رتوكي صن لعب تنل ىزايجر كك نو تك وم لونوو عطش لص لس رواه فو ذح فام تس تع اف انج اكس نسا



 امهم ٠و 2 طة روس ا« رسموا ادعت :رابج رفح, نام يجر يسضتحررشو دج رن نيل اك

 وحر لع ميك تشلروا

 -مايلره ني وكل وقى ساكن كري تمار مدد. لئن نسرين لرب نقيس نق .الوق هل ىضر
 -< ايكايلدارم كرش لابي نايل ةعاج ك_دارم كن ماع كس م .ًاملظ لج
 < قرورط انوماكن اهيا كا كس تي وبقم م اص لارا كاب موتي نمؤموهو

 4 قتلت  نادجو# ايدجن ل .ًامزع هل دجن ملو_< 8 ار فرط آر قيس دوبي ا ةانلزتا
 دوو دعنا رو 2# اهزع لوخفمارمودرولاكة اجو هل لش نلا كيال كح اصول وعفمو ويب ل ترروص لا نس

 كا اوه للتو - دجناباك اج نب لامع م زع هلرواك م زعووروا كوب لوعشما كي فرص لام ترروص ا او اكوم حس

 اج فالدجوتراب راب فرط ىك اوت مارك اتت بو لاهو يك شب لوب تاس ن روك قاو لا .اهلقألا
 ورك سوك نش حس تءايبسزواورك يرماداك

 رواوك( لوجب) عروج قٌن_ نيب لامرفركو زج هدود لن اهتم نس لاتقل - ىخضتال ؤاؤمظتال:ىرعتال وع وجتال

 ناد ول انتم اك رعروا لابي « كلوب كس ج لثطحو لماما اك عروج وك( رك )وحضواوك( شت ىظرواوكق ترب تم لكرع
 تنحل ذيع ماناك جرجا قركردا < م اكن كلاب شزوس كسروا ىلع راح قرج الن كتم دوا حس كك دات ىلوردتا كوب
 -قؤوركق لو وشنوم ل وطوو ىفطايو رج اطنروا ى راج طاب دوا كرب ان

 يلا نس مكي وجب كم نكس ادغ لوالي مالسلاريلعمد [ترضح_ جس لك كس فلاب لاهي .ىصغ

 كوم حروسنموو قلت ضن امم كل امغتسا كس تنخدد ف. ىلاهت اذخوج هيك كيس ري حس من اطيبخ ايايلرك امتار نك كس ناطيخ كس
 - لاتمصن امى شرد مانتكس لنك ت رو لاس تضن امم كت ضد نبا ىلا لاغير

 هو ىساع كن ل_ سا-انكساج ابك يو صاعوكم السلا يلع مد اك اصلك تارطح ضن اناء ثم حس تساروار .ىوغ

 -احالبك ل يك ذردرب ءانب كح داي مد [ليا-وم نبيا ثيكش ياك جس اجالبك تو قزروركاهيدجو مد زم تيصصر إب راب حس لسن
 - مومن قكاع م السلا يلع مر آرب تيصحض كراب لبا و

 يبلطم اكل سايكس ذر قى ىكدض جايك يال فصوروطبا رد صم, كي“ اكدض .اكدض ةشيعم
 جت حب ئرراف ركع لهو ل ريوس بج يوماوماكذ فوث ا داك كر وا صرت كك ىف واي لس لت سو حس احكم تارك

 - لو كس جوك تارصق أدب لت لكس كاد لوك ابيب نكس نايسن .اهتييسنف
 ا آت تيدوجخ رع .فرسا

 ردا .مهلدهي ملف اولفغا_ج لول ترابع_ج اب روم فطع,مافاك اروا< درب فوزك هزمت .مهلدهي ملفا
 نورقلا نيه رفا كفو ذكراك ارواب لوضع مك-لث هس دس« ناو نخل سس شنت ىدتها ىده

 - لإ كالو جوك وم وق ىترم لكي حسنا مك. لكئالاع د لير ماجا ل لش نركب يخش < تنص ان رق فو ذك

 فن كن ددارعتحس فارما قاطع نرش د اشكي جسام هدي سعاد لاهي بس .راهنلا فارطا

 لوم لاعتسا 2ك لس دئاز حس دعاو خم” ل اكو نبك كل لا فرط امكن ليكم فرط لوو ويجسد ارملة ف صفرو لا

 لوعفم ب وصنملي كيأ- لإ بوود لك سوم بون ًاجاوزا- ني نيم فلل كل ور اكدارم مهنم ًاجاوزا



 سواح «هرسن سم 0 طةروس ا رسكهراي الا رابح ريلج» نابل الر يضتحررشو مج 2 نيل اك

 دهس مب لالاو فروا بوصنمو ءاني كوم لاعرك يس قكو يرجو قرسودروا جس .يءانعك ساب

 لإ ك كرات» ىلاداش قت وغل مس ةرهز .ةويحلا ةرهز

 -- قكرم كت اذ كيم روضخت اروا < ن ًرقدارم ةنيب

 -< © 1ق كل هس قي لي هروايل رع . لبق نم

 اكن دك تميق اكل وزب نا ! هسا يك اوس قب روضخت ؟ءازهتسا روطبل ل لكن كش 1١ :لوان ناش

 -< كلاب فلكل و:نناشاك نار قلاب لجعتال تيب 1 لابجلا نع كلنولدسيو لوم لان تمب اييرب ل اقوم لاع
 ا 7-0 1ىدي تنم ىو لكم السلا ريل لضرمتإ ترطنتك ل تس كن ايي طع دقلا كن ل ابح نايا ترند ليا

 -انتفخشع بج حن آرآل جس لك هتسبو لاا اب لب ابرد لوحب لكك ةيس درك رورش تموت تس لاي لنآ

 لان تمي آرب سا -اهتايدامرفرداص مكر لكاس ضتب ين لكس قو لون لق روحت رم كيال كلا يدب قرصدد

 لكي د وكي آدعب نسا ج اك قدك ل

 - يس شح اياك ل وذاهب ناك تس تس رك يكل اوس سس فقم روضخت لول ..-.........: علو اكتم يق ......:# نشل لج

 لب اكن ارو اج ايدا ثا كس ركزي د هزي روك واهي ناك ا ومداشرارب لاوس ىلا كس نا ؟ أ كح ليد لاب ب نيذ سدد

 هناي لوكت كح لوب زارفو بيد لب نا رأي تروص يكن لادم لست نبع زير جير وا اكسس. د لن ىل اب ىلا شنو م

 ارك ات لوربق با يا قولك راسي زاد 1 كتر اه داو الاد ئييسدذاو [ف يا ذل ل ككدم لا ودد اك بسس يب بج لي
 1 رذو فوثروا تيب ّلاتتا ند لاه ركل قف لن مكتب سالى وم لاك اجت كا ىردا لد: كج كع

 مب ناكتسم آدتسم 13 لح لاب ركاروا ك- ثم [تنفو تلج كس لوري كس نا اوس كس دن لانس ذاد [ قنا نإ كس
 1 را ل د كلك ع رود

 هديقك بم جاك دجئ اسي حررط ى الح لي رك رافس ىنلا لبي تمي ال ودب كس نلاركه تنس لب لايخ لا ناكر شم
 ولده دد تاما لبا ىلاتت ار هليتقواج لوم لجو تم كف ركت عافشدونوى لكل سدامرف لش ديد نك اس

 مولعمو وليا يزج قوكاىما جس كى اختادخ ملاكى وزنجت راسين كوم لاو تمت قش راسو كى ل مك ادخريخب يوك
 كس قولقا دبا_جرمثي_#ىا ولكن ليا مكلاقتادخ اكل زج تسب« ك جس كردرضبي تدب: ن ملاك اوكادغ واو
 لك افس كل كس ى ا فرص_وم شاين نكرم لكك كس نا[ بيبا لاوحا لس ننتج لج مولمول لات ادخ لااوحا مانت
 4 لور موركيعس لا للان د كوت تزاجا

 قة انارة اسك ادخل تس اجوج متمسك وشك سدو نإ روس ذب هس ذي زور كس تم ايقك يس داش ا زن
 داشرا لين راب كس نايتؤمرجب كح ومب ماكي وداي هر 19| نك شسروا لي ركل داعساك ىلا دركورو لرع اليياجرج كدب لاكتسمت
 هك لادا لاب لول نكي نوال د باث اه لارواوب قلوس تفك د جوم ىلا لس لوك ناك نكمل
 - سا ىدول/ل ب لايعامأت



 امارس تأ هر "هب ل ةروس! ؟رسك راي ناو رابج رلع» نيل زجر يظ عر شو وج ن نيا

 ناني ر ء عجن ارق مك داش را ل لا كل برر ل أ وا بطال هس ان نا او تا :ىلرع ناب, نآرث

 ىلإ فرط لك ادخ دوا سرك ساو عي وخ ول ب كذب ساري لاح لل لذات لي ديظو 0 ررط حررط لب لادا ايل ذان لي
 روأّ عما ايبا لب لن لاو. رترم ناشنيلاو تيان ىلاخت ا دخ# لت 12- قنايهارلرب ع تع تس هس رو ال ورم اي ل امو

 تار العر نور تاور وتل كانا

 تحب لايخلاعساوتاس تدجتاستفو هس ذس ناو لقي بآل داشرارك ا رف ب طاخنوك يقي روضخت رج

 ريو تناول ير لل اهئارز تتشم ما وو اوخ 553 2 ان اومن هن ول ايل لسا
 شخ هك لدي ذ كلل فب ب ًارتبلا_تس مكاري اني دارك وفك بش نيس قب 1س |- هي لش دع ب

 كس اناج ابك - جف قا نانو لاسملاك لس ارف دع ثلا قب لعابع لبا تير م٠٠: :يزغل كم السلا يلع مدآ

 تفقس ناو ام ايد ما سر 1س مترك ىدتوادغداشرا لع سراب كح اكا- اهلك وكب ساو ال مكلكي حس بست ا

 تاب اد وخيبات * نا نا هن متلك ايل لامتسا لتي برب مقوم للا نس نأ رقاب نكي لع نا ذس متكيددا لك

 سنا 0 اهلج يرن فئاطا لبا ضتبرب قربي ”ةواراوأرصتق علف, كم السلا يلم ؟تيرطتك جهرا فرط
 قررطق وعن ل نطو لو هزرس تا يظعادب يارب روط ىدارارن كب ايتو رمق - لوبنا كيك ورع لا نت ماب لتي ةدارا

 0 ايطايكركذاكراكنا سلموا ايو مك ذك« دبع ينو تش 2 كس ذكرنا قةربو تنك ى مالم يطع مد

 هكر زل يع ريو رتل روس ل صفت

 كى دي ىراهتترواار متي وحج ورق كى داتب ثاب ب نا 1277101 ا

 لكان ماك يا لوك يكس لارولاناج اش لبث ذاك حس نا ياو ةدرصولا ب نر 56

 رمق و لابي - لكس ذرانرك ثان كى زواجي ل / لاي يو تقشم تظدعب لح نقل حس كلج رواةاج يسد لان قس تنح

 بش ردا ىلا "وردا كس ايب ش3 لابي زين ومره ب كرب سيئ رك بو لاهي هس كد لق زور كس تقشمو تنمى
 55 ياك ناد اك ذيانوم رايح ود حس وتتبع مانت نلارث نس تنج راك ةاهما لاير ب كى كى رجاظ سقت ك

 نب سبب رك اك اوك متو ايل ساه ل ركنا نس ناطيش داب كسل يس كرايشوم تتفو زا لبا انببر رادرثر وا رايشوم

 كل سارق ناهيك جك اك تدخر و لا اق اكور تغب لأ ن لاقت ار خ حج ايداطكتخرد وو لبيأ رك الد نجفي اك ىاوخرت
 - ايل هده كيس لتس كي رو اكل ذل ركركوم # وكي زكر واق اهكر نيب ل بآدج لايلاكرونوو روا كل نسوة رماظ تاذثا

 يلو ترفه سايب نبا تس لاب كح تشروروا جس ضاقت لطف كيأ سل هدم رش تمم هو كدب د الكوك تس نيا

 لوم و ناروا كل امجار كنان لاقت ادرج ناي /_ كس ومر وو حس تسار وارسو ل لامر فان داراريغ لسا كادخ مالسلا

 روأ تلج هو كس وم بتم تاتا حس تنل اكس ونمت يخرو للا دوج واب لس للا ن 3 -ايلرل لاش ل لودنب لئاخ خيا دسك

 -ةاج هل تس تنجب تعد ذافبا ل فودكال مسوي لاك لانعاس لات كسلا

 تستابسا اج ساخاك ايد سادج كس اجو نشل كس حر سود كيأ لج ل 1لاو م مج1 تير ذ ها[ اوم داشرا

 روا كس مدرك سس جا ل ترث امش روا لس وماوسر لع يندد لس ول كور لكنا مقركا_ لكل يجي يئانلر وا لاوسر تس دامب للاي



 شي ارد

 ترا

 نامركل بل كرب سرج ىك قف رتروا اجو لام ل يعدل كوت يب بل طم اكل | ذهل جس حس بلقب تمي قلي
 ك1 ليي بخ( بالجهاد اسد ودك تاق دامت نكد ١

 ؟ايكومايك يت قدروا لاعب ىرام لل ايند

 ايد درت سلس تناءاكجا سدا لسوف حررط كسروا جس كرك نارا حس لوقت [(ىرامت لدب يملك اكل باو ديب ىلا

 اهدنا قكلابي تر ذل رانياحرما دوج واب كس سار تؤ 1 لليل ع اورهن رؤ لس لكرو ءايبخا لايك دامت ا يكل ماعم لج
 ترث ةوايثد 12 طاسة الثبتولل وت راق روا اعلا اتسم تير رق جلوس لملف اراها تبا ايئكابانالس رك

 - و فيلا [ب دانت .وا انك حايك يبى كروصت اكل تن اننا لبا زعاك ترث ًاروا لن تسرك التل با ذعكس

 لكل كرو ءايهنا_ كيث ركراكنا اكل وقت [م انق كاد كول يك ساب داج اهكك سكب اطخوكن يي ركتم مانت ............: ترعب امام
 سس نبذ سور لا شب شاداي لك رج لا ليم لوم لئن ترربج رك تق كس مق ل متم لا ايك- لن سكب ي ذلك
 لكنا سس لابج روا لن تحكي دعي لفل ؟ اي ادوغيي نك هداك نب تارت ت الك ن اشيل اع كس نااردل ايلا يدركو وبان و تسد
 ندي لإ دوجوم تربك ماس لش ىلا كل كس لقب حام _ تتكبر ببكك كن ادوجو إب لس لان ليأ_ي تروي[ لتس
 سيتم لارفروا ل تررلك ا كن ادعبا روج اسر كيلو كادوا لي تناك لوم آيه اتوب مولحم ايا
 ناوكل وكول تو ل“ جس اكجاجايكر يراقب« لوس ضو [باذعى رف ناكني ل خجساي

 - بط ازسرواءا زج لاما
 لبو ع: ب تاقوا نادوا ةيتش ماكسس لور بعيب لونك وعر رول مالك ناحناننك اكس نا اقم ديس ا ب 1ك للا

 - تيسر لوغش ل يب تادابعل س تير طك كه جب_رزووت سات رقم [قواينددلئال-خجدسةحمك

 لواشعو برغش ليل انا روازايلملتور صك نر م بورغلا لبقروازارف لكرجت درع سمشلا عولط لبق

 ل كس نديمك سل دارعزامف كريس لوضتلر والك اديك كبر غمر رج سا راهنلا فا رطا جس كل دار ذامغ
 - ليي حس ناو فضروارعب كس ل اجر زك و فصند جس عار

 ل سر شفرواس لب اي تابكح تارت مى وايد ب آمل < يبلطم اك ىضرت كلعل

 هك دوكن ا نلار قرم اظروا تلودو لا, ك رافكن ا فو ب آل ايكيا رف بط اذنك قي روطخت 1: :ش اس ىدايند

 ناوكل يب نا لاعو_1 سقى د كل كس ديل نااتمااكن اروا تل اذ ليس شيز [تملودو لله سداسي قول لا كبش تبرصركا

 بس لانا انيل كت عا شار آو مار اروإ تلودو لا. قوايند كس ىلا < اترك ى ردت نوكروا < سركر رق ىف ل وتم كرام

 جاو ذ [ماك شيم جه تنثقورفا وتقل ا لو
 وصقل كم _ حا نبي كا ركن قطعت رواه رك دناي كامن ىو نانا رك سنمار جتق باق لم لا

 أد وم ىلاهتادخ قلع احاج كت لمع ىراوربلامرفو تعاطا كاد نانا بج دوا جس قراادر مام رفو تع اطار سينا امك ناك ص



 امو عا هور تعا 47ه ط ةروساهركورا :رابج رج, نمل الصريسفلحرررتتو هج 2 نانا

 اينووكرا زك مع اول لج ىلاعتارغ لاسر ىزورروا قز رود نارك متو حس لابتج مكس ماج قذر لوب ىلا حس بيغ

 كح لوم بايماكروارتب“ ىو كاس دابتغعا كس ماجضاروا اكس قذر حس بيغ لع

 و تتارص ىلإ اي كه تل قير لب داب ك هم روحت ؟رافك ٠ :باو# اك ىلا روابلاطم اكل ومناشت
 كل ايكئا يك زان ري ىلا جن كادت ع هزل يأ نا آر قري دونك سب بااوج اكساس اهكد لكل ويب زج لوك يشرب تلاسد
 2 ك ناي فكن رتصق ل مق صم لب تروا لب ؟لب وبال يم لوك دسم

 قالة رك شرط يقف ةيسدرككالب رين لس كن ا ىت ليي حس ف آل ناب اكروا لوسر لبنا مترك
 - اج  لاوسو تاذروا 2س كت عاطا كا مت روامت اج يئن لوسر لوك اي دامب فس

 مهلكالاع_-كح هدد رع لوك اي كس نارك ا -ايكل زانوكن آرقو لوسر # مت كس كس فس دكر ودوكر ذع للا كس نا
 رواتب ثلة حدك نا ايه ب آرواةع ال لبن لاهيا قرب لب رك ثم لايئاشنو تاي وكل سس - 4 نارك ساب
 < اوماثب حس مس مار نولروا جس نوكرب نترك اك اج لليتيب ليم قولك رانا

 د



 كاك اطرسأوداب



 :*# سانلل دل هع صل

 ءايبنإلاقروس
 ملصيف بلطروا ىولاب

 طلر ًُ قروس

 ىاوتدب كرافآ

 لاوزوةرورع

 هيدر

 الر

 لور ْس

 تمار لذ

 < شرم لمد لانا قلك ملادرعت ل اطيب

 نا انمييروا لايخ طاف ليا
 ريض كر دباك

 ءازههتساو رح

 لنوم
 رظنم لج كارو تمي دئ احم

 ميو لش
 ابر تاءاعنا

 م السلا يلع حر له

 ماسلا يبلع و يلسوو ارق

 لارلس رس
 م السلا يلع بولا ترضتستق
 تعنت ٌتراصوب
 م السلا هيلع لب ترضع
 م السلا يلعإي ركز دق

 م السلا يلع سو رك

 نام عجر

55060 
 < ناس ارش, ثم

 ىلا ترمت
 كلا ترص

 بشل تور

 ءابتنن و لسخاروارلم نا زرع

 رصاقم ىذا تلس ياروار بعل

 7 ٌقررصاقم
 ماع توك

 لور ناش ش

 تتقيقتىك ىلا رق
 تينا” تمار
 ئالطاو لن
 لاومرداي ىئلاروا واسد ل اطيخ

 قولا

 < بلائادغ
 لوز ناش

 3-3 كلبي ده ارت سارم وثم

 لوسر باقتناو ىو لو ث



 اح: رسأوراي

 هر مارا

 ِعايبنالا ة ةروس
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 ةْي هر راو

 طهطا نعود قاتم 500 ٍلْمَآ سانلل َبْرَق َبَرَعْفِإ
 سالا يس

 َّ نار ظْمَل ىآ امْيَشَف اًْيَش ثَدُحُم مهب رك نم ُمِهيباَياَم نامل ل بفشل ٍنَع
 وردم وردم قوز لل د

 مالكلا يل طولا اوُرسأو هام نع ْمُْولُف دا ةيجال دو رمي ونبه و ةوعمتسا

  ٌرْحِس هب ىَتاَياَمْف مُكلَمرْشَب ب الإ دّمَحُم ىآ آّذله لَه ىوختنلا ارو ٍواَو نم لد ب ًاَومَلَظ َنْيذَّلا
 ىف انا َلْوَقْلا ُمَلْعَيْىَبَر مَ ّلق رحب نأ نْْملْعَت (ؤُنْورِصُب ُمتْنَآَو وُ َرْحَسلا َنْوَتاَتق
 ىفَرحا ىلإ ٍضَرَع نم لافتا لب هب جيلا هورس ام ْعيمَسلاَوْهَو ِضْرآلاَو ٍءاَمسملا
 ةيزتفا لب مْونلا ىِف اها طالبخأ مالخأ ُتاَعْضَ َوُه ناّرَقْلا َنِم هب ,ىتأاَمْيف رولاق ةناَلَتلا عِضاَوَمْلا

 دَبلاَواَصَعْلاَو ِةَئانلاك هِمْؤَنْوْلَوأْلا َلِسْرَأ امك ٍةَياب انت ايلف ٌرْعِش هب ىنآاَمَف عاق وه ُلَب كلَ

 ْمُهَفا ٍتاّيآْلا ني اان اَم اَهِيَِحَح ”هكلُمَ اهم ىأ ٍةَيرَق نم مُهَلِب ُتسَماآَم ىلاعت لك

 ال ْمُهْيْلإ ٍءاَحْلارْسُكَو نونلاب و ٍةَءاَرِق ىِفَو وجون : الاجر ّلِإ كَلَبق اَنْلَسْرَأآَمَواَل ؟ؤَنْوْنِمْؤي
 نوُمْلُعَي مُهناَف كلذ (ءوَنْوُملعت ال محنك نإ ٍليجْنإلاَو ِةرْوتلاب ءاَمَلعلآ ركّللا َلْهَأ اَولَتَسُف ةكِئاَلَم

 ّلّسَرلا ي ا ْمُهلَعَجاَمَو مَلَسَو هيلع للا ىلَص دمحم َنِمؤملا ٍقْيِدصتْنِم برأ مهقْيدصَت ىلإ مَ
 07 لا ىف م9َنْيِدِلخ اًوناك اَمَو ُهنْوْكْاَي ْلَب ماعطلا َنوَلك اال داَسحلا ىنعَمب اًدَسَج
 ل دكا ©ةَنْيِقرْسُمْا اكَلهأَو مَ َنيقَدَصُملا ب ىأ انو ُمُهَنيَجْناَف ُمهِئاَجْنِِب َدْعَوْلا
 ع ْمكَو بد دوت «نؤلقغت القأ كتلي امال مكر ك ذ هْيف ابنتك ِشْيْرَُرْمْعَم اي ْمُكَيَلإ انْلَرنأ ُدَقَل



 موحارست يآ 4 ؟ااطوو يالا ةروسا رسوب مدارج دلع ني الجر ييضحررشو لج 2 نيله

 آَمَلَق بوني خا اَمْوَق اَهَدْعَب انآَمناَو ٌةَرِفاك ٌةَملاَظ تناك هلم أ يرق ْنِم انكلملا انمَصَق
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 مهل كلافف نجر كوْبرفن مهن وصانع ْمُه اذ كالهالإب بر ل أه َرَْعَش ىأ آنَساَب اوسخ

 ْمُكَلَعَل ْمُحيِكسَمَرِدِيِف منين مقرنا ام ىلإ ًوُعِجْراَو ارضك تال اَرْهَتْسإ ةكِئاَلَمْلا
 رفكلاب هذ نيل اَنإ انام آَنَلُيَو هْيِتلِل اَياَولاَق َةَداَعْلا ىَلَع ْمُكاينُو ُِم اًئْيَش هس َنْوُلَتْسَت

 رزقك اةيقع هلق ىلع يلو ني درقني قلعت كب اكلا َكلْلَب ُتَلاَراَمَف
 انقْلَخ اَمَو ُتَيِفِط اذ راثلا ٍدْوُمَحَك َنْيتبم هإمْوَنْيِدِمَخ يفْيّسلاِب اولي ُنآب يل جانا هديل

 ُنَأ انواع َنِفنَوانتَردُ ىلغ َنيِلد لَ سياح ونهب اَمُهْنْمَباَمَو ٌضْرآلاَو ءاَمسملا

 نإ ِةكِئَملاَوِنْيَلرْوُحْلا َنِم اند نمثل ْنِم هَنْذَحَتل دلو ٍةَحْوَر م هب ىهلئاَم اًوُهل دخت
 ٍرفكلا ٍلِطاَبْلا ىَلَع داَمْيإْلا ّقَحْلاِب ْئِبْرَن ٌفِذَقَن ْلَب هدر ملف ُهلَعمَت مل اكل كلذ «رمؤ َنْيلِعف انك

 مكلَو زكر رخل ةفادذ تان تنال ىف قلد كنفاذ قفاز وهاذا كني هلم
 ىف ْنَم ىلاغَت ُهَلَو ٍدلَولاوَأ ٍةَحْوّرلا َنِم هب هللا (م) َنْوُفِصَن امم ُديِدَشلا ٌباَذَعْلا ُلْيَوْلا كَم رافك اي

 اَلَو ِهِتَداَبِع ْنَع َنْوُربكَتْسَيال ؛ ةرْبح ادب ةكْئالَمْلا ىأ ٌةَدنِع ُنَمَواكْلِم ٍِضْرالاَو توما

 انِم ٍسُفنلاك ْمُهْنِ ُهَق هع «ْونْووتْفْياَل َراَهنلاَو َلْيْلا َنْوحسَسُي َنوْيِْيال و َنْوُرِسْحَتْسَي
 ٍرَحَحك ٍضْرآلا َنِم ةنئاك ٌةَهِلا آٌوُذَحَتا راكنإلا ُهَرُمَهَو لاَقتنإلِ لي ىنُعم ما ل لْغاَش ُهْنَع انَلْعْشَياْل

 ىتْوَمْلا ْىِبْحِي ْنَم الا الإ ُبْوْكَي اَلَو اَل ىَتوَمْلا نوحي ىأ7) َنْوَرِشَُيَِلالا يأ ْمُه ٍةَصِفَو هد

 قاتلا انور ع اير "اَنَدَسَمَ هُْيَغ ىآ ُهَللاَلإ ةهِلا ضْرالاَو ٍتاَوْمَّسلا ىأ آَمِهْيِف ناك ْوْل

 يلع قاتلا مُدَعَو ئشلا يف ذ عْناَمَتلا ّنِم نينو اهل ودا دع راق رت ل ري ات رعحل

 هَل ِكْيِرُسلا َنِم هب هللا رمل يأ مو َنْوْفِصَي اّمَع ْىِسْرُكل ُشْرَعْلا قِلاح َبَر هللا ُهيِرْن ْنْحَبْسَف

 ُءاَوِس ىأ ىلاَعَت يو اولا مآ نيام ثبوت مهو لَ امسع لسا هِرْيَغَو

 ىِتمأ ىأ عم ْنَم رُكِذ ادله هي ليس الَو كِلذ ىلَع ىلع مُكَناَهرُ اونا لق خي مهب هِيَ

 اهني دس او ف َسِيل هللا بنك ْنِم اَمِهرْيَغَو ٌليِجْنالَوةرْوَلاَوُمَو ممألا نم ىِلبق ْنَم ركِذَو كاَرُوُهَ
 مهلا دج أ َقَحْلا َنْوُمَلعَياَل ْمُهّرَتْكآ ْلَب كلذ نع ىلا اولا ام اهل هنا ْعَمد

 ٍةءاَرق ْئِفَو ىجون لإ ٍلْوْسَر ْنِم َكِلِبَقْنِم انْلَسُرَأ 1 اَمَو هيلا ٍلِصْوُمْلا ٍرْظَنلا نع م م َنّوْضِرْعُم



 موجات 1 اال اهخالا ة روس! كرسمورإي رابج رلج» نال العريض ررشو هجرت ناك

 ادَلَو ٌنْمْحَرلا ّدَحَتا اوُلاَقَو ُىنْوُدَجَو ىأ م9 نُْدُبْعاَف انآ لإ ُهلإ ال ُهَنأ هيَ ٍءاَحْلارْسُكَو نواب
 ٍلْوَقْلاِب ُهتْوَقِبسَياَل ةدالولا فاك انو فلا هلل هت خو ركم دبع 0 م ةكئالملا ّنِم

 ىأ ْمُهَفلَح اَمَو مْ َنيئاَم م اذن ةنن نأ وولي هرب مهو فت مهب نوما

 ىَلاعَ هتّيشخ ْنّم ْمُهَر هَل عَفْسُي نأ ىلع ىَضَْرا نمل لإ َنوعَْشَي الو واع مُهَمَو ٌويعاَم

 ىلإ اعد سيئا هَ ِهريغ ىآ هلل يأ هنو نم هل ىنإ ْمُهْنِم لَْيْنَمَو دوفاَح ىأ (موتْوفِفْسُم

 فيَ 4 َنيِِلْظلا ىزُجَن ِهْيِرْجَناَمُك كِلذَك م منهج ِهْيِرْجَن كلذ اَهَنِع اطَِرَمََو ِهِسْفَن ٍةَداَبِع
 ع 0 1 3 1 مارب

 - لث سب يوت تلف وروا( تتفواك ) باحد لس نا( لكل ثعبوج حسك لا )جيني 1[بيج رق. ..-..-.....: مج
 لكتب و وف اقو) ع ىف [ تمحو زاج توج اي كس كاس فرط كر اكذد وب كح نلا ( تس هس ال نامي ) للإت سلم كس شارك
 يروا( حس نئاضهكس ىا) لت تس ومجلس لد كس نادال ةسوم سكى بكن لح لعن لاع لاري عسا( نار قل وزن
 سب قنوت( يؤتن) يدل( كس ى ناو سا ساو جاب دوم عتاد لوبا وملن) لن جسر تس ايعج وكل وشاكر صافيا مل اخ تسلل
 جوس مليلىن ارد( كس ورك رابجا كادوا ) اج نس هداج مايك 7( اجمد لإ لل شك مجد لب ) لو د آيا
 نك زايوم لم كاع مس اناجوكججرج برارهمدل ده داشرا (./ل كونا جس هداج فركب بسيركد» ساب ني )وم كد

 خس داب 4 نطاضم نلا) لذ تكي زول سالو خاج بخ ( عتساددا لبن سايب كلي 0-2 لاو كح بو وو لع

 . كل ل تاي كرعب جس اتوب لاهتسا كك نوم لأب ماج كر صم ردو لصق ليا لبس هكدا لش نا ار تاكل
 7 ايلا هس لوبا ركي دللي ( س اعكيد ل باو خس لا تن ) لو تالايخ ناي ب نييك ( يك كس رصقم ىا لاعتسا
 كولد لا يمص نانا ب لوك اب هس دامب خس اانال لأ شدو( لن راعشا كس ىكا نمئاضميا ذبن) لي رعي اوتوورللي <
 اسعدك م السلا يا ئرم ترن ب نا كمالسلا يل عراص ترض اي لى د لاياثن ذب ذب لدا ) كك 5000

 وكل وياشنو تاي آل يمن كتل ال لئن لامما_ جس ايكل لب فس متون او قل وكلي حس نا( كا ومداشرا-ءاشيب هيدا
 نمر توك ع لويد [فرص لتس ب آف مدد( اوم لتذكر اهيا ) كس ليت آه نلاميا فكي اهكوس قى وازس كف انج

 مل ترك ولركت فاي رد تس باك ا( الع) ترس( قرن وردا لوكا يشرف كولو و) ت2 كاجو مت للاي كح نت

 : نا ف مروا( كس نمتؤمدلباقمب كولر كل وقى رلج ىدلجوك ناب ىلا تروا جس ملئاكى ا لئئأك سجو لاييددا) تكد ست
 به كس داجا لي قتدسج كس ساه انامل ) لوب ة امكان امك كح نس اني لاك ا( كس لولوسر نم ) كن

 ايكايسمسا ات ايكودعو تس نلادجب فس مروا ( لي ايند) سو كساد هس د اشيمب هد ندا( بس لس ات لبن نقلب لتر فمر نم
 لكلا هذ لوهنجوكن وكول نا دجتاس كس نا نم ) قد د تاج اوك نجد واوكن لا فس متري ( كن يسد تااجن تس ايند باع نك“ )

 ىلا ساي هاجم: يقي ( وك ولاد سكب لكك ور قب اي دركك الب لولو فس د زك س دع فس مترو ( كنف دق

 ( تسال ل امياردا) تكبر يكتب هدجوم تجينا #راهتق ع لج (ولاو يرق 1) لإ هك عجب اك



 مومارس مي هب "الج  ايتالا قروسء احر سو ري 0 راج ريع« نمل اج ريف ررشنو دج زن نلت

 ارامج فس لوبا بج وس_ىدركا دي موق ىرسدد دعب ل ندوات ملا (  دتشاب كس نج) ليلا ذك هات نايتس ىت تكن مروا

 اثقال لوتشر فرب لس _ركوم دنخاب لاوح) هل كامب سس قا ون ( ايلرك احا اكتمال لب يا دوا )احكي د نس آب اذع

 ايند ا اريبج ) نكد جاي هج ل لوك متكدياش_فرط كل وفاكم نيساروا شاين ام اسس نيب ولت لاو دوا تسمو احب ( ا ايك سس
 ملال تمت كلت قمار مت لس | هلك نيك تلون( كل سك لاوس تس 32 يرتب ا رك لول ملم

 نك نأ ذس متلك ل تل ابي( دات كر ود آيب لس وا ) ترن ىراجر كي بم لكلا( تس كل ك يبني سهلت سر فكروا )
 روان آف مروا( وم ليج وج كا 1 يوم قتل وم قدك حرر لن اي درك دوب نو تسي ايناروا) [ ذاب نا قو رواق وب

 تس دكر فن اك تسد دق ىف ارك نر وسلب ) لوب جس دك يحكم حج ال انج لير رط ا تس! جس نلايعرد كح كاي دج دواوك اذ

 شم لا لس عبط عجرقتج ) ل اني ولاه لير وطبل ممر[ اجومر وظن يسوم مترك( وم ديم لح كس لون كتل ياني ئادتا نما سوم
 7 ريو بالم وروت من كل كس رمتقم ساروا ) تنم اني ليلو رج اكل ايو يس مك ول( لن تس اج تكس رايت ارب روط م اع دالوا دوا قدي

 كتي ريب لظار وكتاب نت: للب ( تينت تابلوك حررط سار ين داعب نايل ) اتوب كي وكم جركا( كتم كح ركب اتا
 يد )سس اح ثسموو تح اي وركب ولغموكس دواس ايد لاك اجب اك( لب ) سا( قف ) وووس ( بر فلك اهب يكل ) كدا

 نيد ل هما َققكى ذب ىرابمت كرافك ا )دوا( وم ثدع ب اكتسكا الب دج انا برر هر ارب رام د كت لا 23

 رول لونا 1و وج سكك كى ادد( دج تس كت مدبن كدب اياكوبي فرط كى اتا دخول )وم تجسد تسرع ل( باذن
 تدابع كن او( رمش كلا تابع ىلاو نس ارواج ءادكبا ب -هرو تشل ق9 ل كيد كح لاكي وج دوا حس للم نال

 1 اريج ىلا 2 نا# )2 ركض اف ومو جر 2ك (نوددا تار لبن تل هوتروا 2ك راع ح
 ال( سلا لوكس عت 2 هل نا كما قلبت واكر كك تنرود للا تبل وذشم ّلوكت روم 1 كلاس دام

 0 لب لع قش ما ل اوذخستا ماحس هريثو كدت او دوا ل وس ريشا 2س رت 0 لين كك ران دوبتسم اس نث ذة لوبا

 5 دنت ول ودرع الص لم نوجادخ و وروا ملح ركل يك رت وك لوو لات كرم ) نوم سكه دتذوكق سرج ( سكس كس رالف ورحت

 -كس ني زروا ناس 10 كم“ مدد ل وذوي و حوجووبعم وكر وا وو لعكس رنا لن ( نايس و ني ز) لوثوو رك( درك

 ابا كلير لكك جو لك سار فانا لك وووبتم نا - انج اكج لم ثيل ثملا بس تح اسكس لوح 1 ىرامج دج ماظن
 اخ ( حس انوه لكم نوب نطيل ووو مزيج كيا ىلروا كح الج سرك م اعود وك ج ىك لم اين دك اريبج لو ع ارو ديو رجيم
 جن قوي فرط كادوا انارمهيد ير شاك اخت ادخ كلم ) ل تس ركن لاب تكول يونج سدوم ا نلا جس كلي ءاك رت كل ايدج ىلا خت
 ناس لورسودهوالعكادخ) لة ساج كل ريذاب تس لوروارواانلسرك يكلي زاب واس لاس اترك وكبر دوا( نكت عبن ىك
 ينجو أت قفانعج يل روا ماهيفنتسا ريل ليث كس راني ووبحم لوكرواا وسكس ؛دخ فس لوبن ايك( لكك اج لك ري ذاب لش داب ك- لاعفا هع
 اكن ولاو تاس سس ريمي( سب لل كب ناي دوا ائولو نسا ) ليك يش ليد يي اوك يك ( تنا) ب 1( < كسك
 حس لبي نا لي دّثلا ل زشصوج وا لج دوجوم كو ريو لب او تمي رون لش ) روجومب انك لولبي حس دكروا ( ن 1 )تال

 ريل تيرئادعو ىادخروا) تكسر ين دقي اك نت كل ول رثكا قرع سا نيل( ب يرش لوكا كاد كس سيكل ىكي
 هلو لكن قوي فس من للاي كس لم اهب لكل وسر ايلا لولبي حس ب آس متدوا للون سدرك فارع اس للا لب( سك
 < قراني دالوا دس لاعتادرغمل ب تك ردا ( ورك يسكت يئادعو قريمروا )ورك ددابع قت قريموس_ ليئووبخم يلوا وسهس ريم



 مواح ارسم 1 4 "الط ايجالاةروسا حرسفو راب رار لع نيد لور يفتح رو لج رت نياك |

 ركد ذي كح آت لاادذ( بس انعكس دالوا تيب دبكروا ) لت #دنب ززخنس لاا( ةش رفودركب ) تس لاس كاي هد( لش رف)
 ك مكي لاقتادغ لب -ةلع كسبت اي لوك كس مكس لاقت دخر يخبر وا) لو تكل كي مكس ىاووروا لح رك يكتساب
 دج ناجي بسوو ىلاغتادغ ال ناقل قر وك وتشرف )  عكت كس نادك وج رواج كس 1 ناهي دج انناج هو( ليث دباب
 فرط ىب دوخي )وم ضم كشلا ل كس 4 لاو دع ركبت تع افك مورا( نا كسوة سنك 0 رج روأ انك س لوما
 ملك دربك أي تسلل نا لوك دوا لج تلد سن تل تيب كى اقتل بس هود ( تع ركسفوكسع انش ىلع

 از لكم وكما متو( ل | الشم ) نومدوبخموو العكس لات ادغ ل
 هنا هسا كليو

 - برر ناكر شم [صوصخر وا لي تمم ايف نبي لكم مرت لفاقلا نيل ونت

 مهيت ايلول دج بروصنم لكي عرف انساب .ةوعمتسا الا ط2 ا

 1 نحيا عا باعا نوبعلي محلا ا دجسابد» ناو لامحس لون

 0 وجنلا او 6 ا ئوجنلا او 9 ١ ا نيل + 7
 كيده راج زرواهرشلمت مل [ دواس ءادتبميب كلش تنك 9 رواه كس يتم اطعروطبءاوأك ١ وملظر واع روج عت و
 ري 1 ارواتس وبس لدب ب .اذه له_ح سانلا< لدي يركب داينب ل ادور ا ا. تلوعفناس مهيتاي_ه لدي

 < باوجر ياك ات "جس ايكى وكيف وملا يا ئوجتلا او رسماروا ارضك لوفر باب -<
 2 1 قرم قل هرو

 رم هل كبت مج مالحا ثاغضاوه --حررط لا ترابيزقل كفو ذك, ارتب رتب ..مالحا ثاغضا
 ش < كشر ل وفود مالرواءاح تن ارقىرسودروا نا اسم الروا لولا ام .ملح اما ولاق< ب لوعفم لوك

 نم ًالوسر ناك لب انلق امك نكي مل ناو_ © حررط لا ترابك زفنروااكفوذح الرش باوج س .ةيأب انت ايلف
 توصل نا_.انكسوم كك ردصم ارادوا هس لوصوم اهلي امك كة اع تضم نول وإلا لسراروا ةياب انت ايلف هللادنع
 .نيلو الا لاسرا لثم ًانئاك انايتا ةياب انت ايلف- 6-5 - او ى#ردصم دلك اكو بوصف اكل ع

 توكل فرط كت اب لا وراشا هس سال لمصر اجب كسرشب .الاجر الا_جسهزجاذب لوكاس ة ةيأ

 - ل باك ئادارمعتس رك ذلا لها جس لوى لودرم شيب
 .دسج ىوذ< تدابع -<- فهذي ف اضمك باي نعت ع قلل عت نيس وعاد .ادسج

 نع نحلل ايدو هنن دعي لمعلا -كسات بارءاود ل .ماعطلا نولك ايال

 ريغ اع اول وا تزال رعد دن نايل دهس دارم عا تس لاا نكي < درفُ دسج جرا

 .ماعطلا نيلكا

 طول وقامت يك يكتسب رز لس راولو/ ل < مولا كالي دل اكس ةيسد نيرو يدل هع .انمصق

 سس داي كس لورتشنب كس قى نروضتتساي اهل كنوع ليزسلا ملاعم-اهتاوجحس نار ذه رص ودروالولزلز لاصيتسااك
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 [لط ايتن قر وسءا عرس راي اد رابجج رلطع» ننال العر يسترد راج رت نبا

 - قلي كن يب ليوم لذات
 مولعم يروا اكو :«رلصيفاكى ابن لمن ارك خ ناب بخ تش رف ع بادت اكل اكن كأي .مسهبأ ءازهتسا

 سرمد سكس دف لس ىئابت لكالاع_ةا لا رنم ياش كبكيك نس لومي لن طوف س ليي بذله للا ةكناله كج
 -< لازم [ن تك ياداشرا ياكرفلا حك اك سب باج لاوسايك اكس الا

 < فوك هاندرا باج اكل جس هيطرش نا لش نيلعاف انك ناهس اندل نم هانذختالباوجاك ول .اندرا ول
 وجوب تك كيمو قلختبا لوقا دخ ةركرك_ < كج ومعين كج كداب كسرات رقتتسا_ قلختا .نوفصت أمم

 ناهي مومن كو الاس لدي اح الا جسر تمص كل سن كسري لبن جيس مح الا هللا الا .....لائ ناش نلاياش كح لا
 - سئل

 رواه ءادتبم اذهؤالال_عس لد لوك اي #داهتي لادادترلا- لري لالد رمي يح. .ىعم نم ركذ اذه
 -< بئاج كي وامبتكه را عس لاا

 وب ف صس حم بفصتو لا ففوخ اكو اهعنروا_و لزم ريت 207 تك و فون للا هيشخ .نوقفشم هتيشخ نم

 نو وئاومرجتاس نسمي دعنا اركاس جس قئئرمج جتا فو لي قافشا_داوم لاعتسا اظفلاكتيشضيطس او كس نا كس لاس
 نك لقوا ىلا رفي -كهسلايافمدمفماكج قت تروص لى وج قرعتموت اسكس ليوا سس ول 4

 يارب ليث دنيز زخم ووجدت لادخ تا: تدلل قبب قلختس نتشرف مهن لقي نمو
 كيا اق نااطيبخ فر صو و -ايك اد كو فس لحس لع لوقف انسب بل طم رعود لبن تلح كي وكر اكت بولا
 - ات نمر اين لبي لال رب ءانب ىف د وجت اسلاك طا دو تد

 . لاو مداي- لو ةسام يدشن نوار تمروس_تاخ بل اطمو نائاضم ارتباك تروس ى اكس روتسد اكن آ 0000 :طلر

 داعرا انج- هلك 40 1ث لو ننرجج ب م انظار وقتسو بح _اهتت اوم لي ا دنا اخ كيآك اكل رق لاو زن ل ءاراتبا دل ٌءروس

 ترج كوك, لاذ كي حنت تقم لكيارب رون # يقي روض خلا ليلا ئضقي نا ٌتللبق نم نارقلاب لجعت الو ل

 امةظ-ايكايد لدروس احل قلم اكس وب لوما رف سوس # تس ارب درفرفوكن ل 1 فخ اسكس لارج

 لس ل _ ظفؤتي منكر متحد بس نمسك رهج_قؤكى ىف كت قشمر م حنا آر ةلوزن لع ئفشتل نازقلا كييلع انل زنا
 كح تاوهدرس ك- - ايوب ًامتلاسر نك زات م نابي روك ار ثووخ_ لاه لت تعفن امى سا _اهت ايام فر ايخاواتقشم

 ك- ادمان تكد كياديب آر قلوبكم وا ايك ا يددو ذ لاخم لوذتل رع لاي ذب لب سس تايالاب لوكيل اق
 وومددايذ حس بس كلك تيت يثاتساو كتمكالبو تاج كم اونا داعم« ىلا يماكىماطسلا ب نا« لقو ذو خروع سوم
 هم رول واب يلا م 2ك كس لاا جس (0سركك الب لع وذ مول وم قل وكت دقو تكوشء رزقنا يم رف دوا ليث آر

 قربباورروا_تع بوك ًافسن ىبر اهفسني لقف لابجلا نع كلن ولئسي لب ور كت اضورعمانلا_جس لكش ايلا ني درك يد
 كح دوا كت فايد

 ساه اترك وبكم واعاا ىلا طيش روا هسا[ رنا حررط سس لاذ فا دخل لم لإ انتم كساد ل الجرب« نا اينيلإ فيعض نانا

 كرا لاو اق اباتدج ركبت حس تسول السلا يلم 1 ةرشباوا لم هتنكس نتي ليش اونا لكن روعلل سلا ىئوارس اك



 مواسارس تعا 4# ؟اط» ايبغالا روس رن راي رامج رلج» نام الجر يسفتح رشورمج تناك

 كذ_ ركرايتخلا كدت لوم ار فاد لينا كح ضيحمو شاعم حر ظن تنكس نا آرث_ يك ايكو داعااك او هند اصب مانظظا كس هل
 رب ىفب ثع اياك ورك س تن ذئا ذل تلفف رجب م السلا هيلع مد[ ثع اياك دتز نوكسبي ليا ليلو 6 «ذان جس سذال
 روزي ولبي قركذ كس كاي ن آر قمر اكس هظعت لاا ّشس ًاكدض ٌةشيعم لم تنل وتلف ب وط نانا شرم ارفادغري

 مكس داشرا < .لماوموغل اريك كس "لك 7ك انا لكس هركذت اكملءاعم كانددد للا ل للاوا ل هايبنا روس ونامت اكيد ”
 هوب -ايداا لع ليكى جسربع قرم لا نس نانا ك_ .نوبعلي مهو هوعمتسا الا ثدحم مهبر نم ركذ نم مهيتايام
 هيدر دن كديجم نل آر قل للواء اهيناوروس_ كيت كروت ىو ماع كيو و بحاصروا كس كك ب قا ةدافا لق لخ ل آرت
 تب رشب كمالسلا مبينا« كرش لاطبا تاب اديح وت قى دالد جو رم كير مك ركذ هيف اباتك مكيلا انلزنا دقلركامرثداشرا
 كح ءايهشا دنج رط ةروسركا_ 2 [ لصفم لب ءايهنا وروس لا ضفو تافص هزي 1 0 ا ماسلا مج ايبتاء لاصيتنسا اك وس وق,
 -ج_.داحتا.ظقن اك اههنارواطداحتا + اكن روم نا دق لولا هارت هزوع ل ل لح اىقاوو صمت

 كليب دوجو اب كس للا نعاس فك بيرق تمم ايدك ب جسد ركبئتموكت ماي ني لكم ىلا دن ادخن. -...........: 4 ترش ل١
 كج موه رواسي لا تلففيي ل سم ذي لب تلفن لب - تس رك يئاوت نقي اهرب ا- تس ركايكا ف قرات كلا
 يكس داشرا ل سداي كس رافكروا ني لك شاد ىلا نانا ىو سس تلفيق لله زرو د جس انج اياب ومضر لي ىلا
 ققااك ل ادلب - ل ةيسداثا تس كاك ترسو دوا لو تلح حس ناكليا اجيك كح تروولى لا قوروا مالكه ساد لال
 ترك ناس فالف مالسا لوسرروا مالسا لول يد هيف اك ومارف ترف آر ل اتسبيب جت اسكس مالك كاد لث ةساألا
 روش يفق - ل ةسايعج وك ويشكر قي ا هدمك ايك ثنا نارك ناد هس قدور اهمال شن اسرلتوو دوا لج

 < نانا لي هيج تم: يهلك ده لب تسيصخ شبا وفم لوك يبس داك لاس روج صخر كة كيب كل وكولروا سك

 و رم كول مايك ف جس هن كوداج كس نما مانت قيوم تك د ادج لش نا رقييدوا- جس قل اسرروا توبحلا

 ؟لس ورك وقوم ىكنلاسنا كيا تجب يسارك لي دداج كس ىلا يسوم تكد للاو>
 هديشول زج لوح لا-< انناجوكل ناب مانت كن مج ذو نلمس آ ادخار يكب حس نادك هس داشرلا لي باج كسى

 - لانك نايت سس ىلا ثا سميفخ سس يف يئرطحا صني عر رط كل و انوي د كس بج ان سرسود جس بيلا ملاعوو- لأ
 - نجس امان لب ذبل جس مكر دول تااكشم الاعماق علب وشن اسروا سراب كس لاق ابكر اهو انج

 روا ىلإيخ ناشي رب لي ىرعاش قم وداب كاك دئوادخ مالك ثمل اعدس ار جردا ايري رافكي ..........:«كاوحدب ىرافك
 سشوار تسرك سوك ف كيم وك وكول ريذادنا فركب تنتج ليت تاب كي كاس اني مالكا ومجد و ايفر روض 01
 باوجاك اهتادخري لة اكد زج ىلوكاك ررطىك قتوم تسرح ب ثول لوك رطل ع ءاص ترضح ةئب ىبن ايت رك كت يك ع
 يفك اوو رب نا اعكي دعب بس فس لوجنادكا اك تدبر اكل اب داب لم لوم قيده فا يكس تاز لاك جس

 نتا نك هس نايا تاق ينل قطان ق اياك ناز درا بطر ولا ايتن رح
 لو كرنب كارل مج نانا كيااريبج تمت يردك ت2 تس كبك رافك نجس لسا عالاناحكد ريو زج لوك نأ كس
 0 -ج اتسم لوسر كنان ايكروا لب تك ل



 موا رسبت 1 ا »+ اييعالاق روسء اك رسبكو راي رابح دلج» نيل اجر يفتح رششو الج رت نال ىك

 قولى لرواية رف_ يكتب كاني وكوت كلامنا لن كلب دوا دودرب فج الكي حس يب اكس داشما لب ديد 2ك ا
 وكل وترا توبوا ت لودرم شيب كدر راسا فرط كت اب شارك لسحج رددوا ايك اجبت شل كس قربها لك لان اوك
 جك جيت ركانب لوسر ىء نااسنا لاي كس نادك ولوج دل سس هريخو كر اصنو دوبي كاب داج ابك كل كس ناني كس نا لابن
 نيرو ليج ما فلي لاي ناكل ان ليج كيك ركانب لوسرول نانا ك < ناسحا كى اختنا قرب لوادر تش رف
 ا اهل حررط كل وف اسم ادلب - نو ا نامكرج ةس 1س جو مايا لدا: كك جيلان لوس ىكرج زين - يمي

 اندم قرفير سن لورق روا وفاسنا ماع دلا_جس ل ىلانمهس قرب لؤ ةككر ىكتساي دورض قرسدد رائدا لإ يب
 هوب رركوم اهسدوامتو رعووج اكمل اتا دغر حس اج ان الجي لين ين دوكم لكك ارخ ماكل صا اكن لا دوا حس ل ىو للاي سرقت

 بح قربا ىلا كمي اههئاروا كس نيف رانوف ل بناطيل اذ رأت ك كلاي رروا هسا و ةح ل تاهيل لاق كك رقد

 دامها كس حس دصروااب رركوجارول هرصو ين ول_ كس لوم بايماكل م لب اهتم كس تكوشو ناش كني رك روج واب كس ىفاماسو رس

 -جس رركو مدا رب ودان او

 م رورم تعفو نراك نتن لاول" ضاق هر نزف يزور ردا لاوذق ثور

 قثلز_ ماكس نات قوم كل او قبب ىاج كوم ةدشذل مقر وا_لركل يب ئابي مق تسع غيب كنار قري ناي
 داب اسك روا نارعو نم ز 7ك ادب حررظ ا م درلااب اوكموق رصد دلي ل ارداهت مل انس تشب كس نتثالا ةركد رب هداك ل وم

 لكم ربت تلاع لبا لس لوبا ذوجواب كس نما نيد نأ ىوركوا آجل ر لس لورتب رازكت يع اطاروا راورمتاءرفلكي - ل

 ل [ياذع لل اطمسكي عرالطا كى قلو باك ايكوم ربل لبي 001 آى اوكب ازعل ادغ بجرم 1

 لرتز كت رشف شيكا قاب - او لبلاو لم تال ذياب تموكاهب كل قي ادني لج اهلا كس هب كركم

 - نلاكم شدد آماكن اماسي دن تنقو ىا- سينيايكا» ركون ارض ذك اج ل وكب جب تقلا ط جسسدازك
 4 نارارقااكعنفو لا نكي ل س اي ايداور شرواك لب كف اتم كات ةيسايي باب د نانو ماكر اسك ردع كات
 وم قالك وم سنت لح سن اي دركوولانو تسي حررط اروا- كف اج راكي دايرفوو اكن لاه آما اك

 ادق ةسدكادهب لارا هاك انت ضمان دمك يهديقع اكن هس يلاج كريد اتاك كر شمنلا با ............:هي و

 نق رول سينغ سس فس ركاب كس ايد لاك جس باج اكل ا... ب اوس ذاكر روا كيد غانقرصقم «لات
 1 ا امال ع يو تبا

 تك ب 0 5 ميما
 وكنا لش نيلعاف انك ناد 2 ةعابج لويد تح رفروار وحق ولكى اي خي اذنامت نك سعر يروا يدب لمشرلا ةركاك سسك

 -ج للسلة لج ي بط« جاين

 ليما انت تانكي -<س ل نت روج اوم لايتسا نا كتبك اهب لع نا آر كج. انبك كبار وب
 - ليث سار الوا 2ك كس ادغوج جابر بولظمنع اسكس حق شيب لباب هاككرتم كبك قس



 موحارس يآ ءايمشالا قروسعا رسموا :رارج ريج» نال الجر يضتعررشو عج رن نياك

 -هسائدايرو قات كس ناا

 تتورموورل< يي لاح ولاكن لاس اهل ررارث تولد ىول دانياروا لاشي ل ادخ ف متو وتشرف نترك داشرارإت

 تام ابع كار خوك وتشرفت رواه لرب نورتوا لوك ع وم هدي اخوك 7 تررطحش لإ 1218 لذ تءد ايع كاد

 -< | د اركذاف اتييد قم زك الكوك لن سار ردا لو تلح ون كس تي ركل م تدابع كاد تذورج دوج واب جس داكلا
 ين وتشرف عل اج اهكرانب ادم انيارب روطادلغ ند رافك يمتد تس اجي درك ركن باكل وانو د ىلا [ن لامك ايك مج ىرورض وت
 -ايك ابدا لاع

 نم ايلائبوبتسسس تمد دفع دوا ناج ب دوقوج وك ولك لوف امك لاعب اكتنذامح لكن يكرشم الفم :ملاورعت ل اطرا

 و نا زيي قد ل اب تل رك يل ناد ثجج وفل ركاروا -ايلركروصتريارب هس قو وبتس سس اد ل تييحالص كك يتامى ل
 لسوف كم اك ب اطمكس قم ىلا كيلر ب < يزك مدان نايعرد كس لاوادضدنج لكدك ل اج هداك دابر ةدات اع

 تمالع كت اب كا زادنا بترمو مشن اك ايند اك اجومرتبا ماظناك ايندروا_ كح لدم عرور شتا حاسخا لع دين لن كس 0
 وه رايقفااب توجرواومرايتنلا لمت ل اكس ل رول لوم كب را ٌلارغ ك 2 ايكى ادخوو زب < ةروجمراز حس ىلا -

 عن لامومدب رتل لّوارغرنج حت قيقتو نوما

 رم اظجس ميس بس ركل ب تقولك ا دض.تويك جس راههخا اك تسلظكوني ب كى اركال ٌرعلا بر تضم كاد
 ناكر شموج يد لبو سوا كيرش لش لوك اك ارواج الاب ورنلب روا ماء ىو قلاو_ ايكو الاو تيدظم يثك ىو اكبومب كل اءاك اوت ل

 لكك لاو لوجو آل لابس لل تبع دداكا اي ت لاادغ-لو ةس/عسبن وزب فلك فرط كى اقتادغ
 تا ادعس قلاخروا كل كب سلكت ىلاعتادغروا ؟او: لوك وا بكم اكريركت من كف كب دج و كيو اند لكلاب
 دا ساو كي دوا دامس اج تن جسدا بس انس لاما ل ئادوا لري ذاب حس كارب

 كح ركب لظلد لوري كرش تروا ند لو لكل مواشي قل ديحوك جس لب قم تدون اكرم وتوم مهمل : لب ل يو لوك

 لوله والعكس ادغلكل ث ىر د تدابش تاباياوودزأ لو لصو تب سات ىلع آمان لدبي -ح للا وفم ريح وت ورك وم

 هد كل سا لإن نوم كس ارا تس نتج نادكرشم نيد كى مدلك وت ديح فوك دو ءايمنا مانت ب َنلال كح تدابع
 هدالعكسادقركاى د مشى يا ذ كيارم دواس د ةساج جت دانا ىلع لوم وقم لإن مورس تاور كن قلو نامي

 سرد لرش قل وركت دابع كى ئادغ فرص ىدد ىلا ى خيل اري رذ ل ةايهئاروا_ سيول ل لم لوك
 : < ءاداربب كن ذ لاضاق د

 ات يد لوريقكس اكس نا ل تيآ-لز لايثي كلا ةش رفال دق ل ايخاك لكن كرش: ضم ..........: لاي طلغ كيا
 اخد لونج ررظتنيكس مكس سا تقورج كي لاح اكن لا- لإ هس دنب ززنخشاس لاادللب لئلا كوشلا يش رفك سيك
 وتشرف زين لج للك دوجو لس خخ رف نارف وج _قاوعي د 2ك راض دوبي لك تي 1 شام ناتفلاذ لمت

 ساه لوم لش لولو كس نلا تبيبإ كادوا نس انناج بووك اوحا لصتب لك ١ بس لات ادغركد جس نقيل قئاك اوك
 يدم حجو لا اهتم اع كريب لكدج - ليكى ت لرافس فالك قم ىلا كم رجب لك ادرك لكل اي كوك ا كل



 ماحس رسبن تع "ا ءا|يبنالا قر وسع! رسب راي :رابج رطجم نلال الجر يسضنحررشو مج رت نال اهك

 أ تيت رك وك اك لا دخ كس دنب بر قطو زبي فلاب كرك ايلا" قر يزعم لكى كوك مرور كدي و رت لصف
 و كا ياناييا م تش رفا كل كى رورض ملوك - اهلك ام رف ضورفصر وطب ويح كح لي دا زم سنك تنخر رط كت اقول سود من

 - لو كك كس لاعتسا يدم لبي ن رقم ورغم حررط لسا نيك

5 
1 2 2 

 ملا نأ اًوًرفك َنْيِذّلا مَلعَي رِ اًهِكَرَتَو واَوب ُمَلَوَأ
 ٌتَرطُماَف ٌرِطْمْتال تناك نأ ٍءاَمَّسلا ٌقَنف وأ اًعْبَس ضرالاَواَمَبَس َءامَّسلا انْلَعَج ىأ 0

 لكك ٍضْرألا َنِم عبانلاو ٍءاَمَسْلا َنِم لزانسلا ٍءاَملا نم ادلَعَجَو ٌتتبناف تبنتال تناك نا ضرالا قتفو يال 51 20 5 7 8 با 2 م در جاو هاه وام كب يد رجب ودع ر

 ىنْعَمب اًَدَس ُىأ اَقَنَر اتناك َضْرَلاَو تا

 ٍضْرآلا ىف انْلَعَجَو ُىِدْيِسْوب موَيْوْْؤُمالفَأ هيويَحل بس املا ِهِرْيَعَو تان يح ءْيَش
 البس َكِلاَسَم اًجاججِف َئِاَورلا يأ ايف انلعَجَو مهب كرت َدْيمَتاَل نأ ٍل تاون الَبج َىِساَوَر
 اَفُقَس َءاَمَّسلا َنلَعجَوِراَفسآلا ف مم ٍدِصافَم ىلإ سؤ نودي مُلَعَ هما دفلك اكرم قا لد
 مْوُحلَوِرَمَعلاَو ٍسُمّشلا َنِم + اهيا ْنَع ْمُهو ع رولا نع ااظْوُفْحم ِتِبِل ٍفُمَسلاَك ٍضْرال

 َراَهتلاَو ليَ َقَلَخ ُىِذَلا َوُهَو هل َكْيِرْسالاَهَقِلَح نأ كملف ْوُركَفتياَ «+) َنوْض ِرْعُم
 ْئف مؤحنلا َوُهَو هعِباَنَوِرَمَقْلاَو ٍسْمّشلا َنِم هّيلِإ فاَضُمْلا ٍنَع ُضَوِع هنْيِوُنَت : لكم َرمَمْلاَو َسْمْشلاَو
 تق اكدت يرحل هرج مرؤوخا ل ودحر ودا و دش نا كلل

 ُنَم ِرّسَبِل انْلَعَج اَمَو رع ا راقكلا َلاَقامَل لَو ُلِقَْيُنَم عْمَج + ٍريمَضب ىثأ هب هيلو

 لحم ريآل لملك ال اهني (جوُئؤدلحلا ْمهَف تب م كَ نيف يل ىف داق دلخلا َتدْبَق

 رمَمُك ٍرْمخْلاَو َرْشِلاِب ْمُكرِْحَنَو ْمُكْوْلَبَنَو اينّدلا ىف "تنوَقلا 5 ُهَقئاَذ ٍسْفَن لك ئراكنال م اًهْفْيْسِإْلا

 مِوَنُرُفَجْرتاَنَُلإَو الو كْوُركْفَتَ نورت ارظننل ىأ هَل ُلُوُعُمَم ةَنعِف ٍةَحِصَو مُفْسَو ىَنْغَو

 اًذهأ َنرْلْوفَي هب اًوُرُهُم ىا اًوُرْه ّلِإ ََتْو ُذَخَتُي ان نإ آًوُرَفَك َنْيِذّلا ٌتلاَر ا َذِإَو ْمُكيِزاَحْيَ
 ماقد ب (ست و رف دي ْمُه ْمُهَل نمْحَرلا ركب ْمُهَو اهني ىأ مُكَتهِلا ُرُكْذَي ِْذْلا
 هنأك هِلاَوَحَأ ْىِف ِهِلِجُع ِةَركِل هنأ ىأ ٍلَجَع ْنِم ُناَسنِإلا َقلخ َباَذَعْلا ُمِهِلاَحْعِتْسِإ ىف َُلَرْنَو ُهفِرْعَ

 ولقي ري لل شام هن (هوو ولحم الف باذتلاب ىو ئه مكبوس هم قل
 النجار نا ملول ىلات لاق هد ©م) َنيِقدص مك نإ ايفل عَ اًذه ينم
 ىفاَهّنِم دْوُعَتْمَي ©ؤ َنْوُرَصْنُي ْمُهاََو ْمِرْوهَط ْنَعاَلَوَراَتلا ُمِهِهْوْجُو ْنَح كوم َنْوُفكَي



 موو ءرسبتت نيب 1 "الج ايبنالا ةروسء ا حرس را رارج لع نيل لور يسفلعررشو لج رن نما

 ًةلَواَه ذر َنْوُعْيِطَتسَي الف ئررجت مه ةْغَب دنت ُمهيبات لَب كال ام ول ُباَوَحَر فلا
 ىلَ يي بف كيق نم ٍلْسْرب عزت ٍدْقْلَو ةَر دعم آيل دولهم (+) نوري ْمُه

 ةءاذكت باذنلا وهو ©) نو ُءَِْعْسَي هب وئام مَنِ اورج َنَِْاب لَ ا

 ل ل د

 ( قكن_.اهلمل قئكر م سال _.ايدانع لجاق سا عسا ف من قواد لع نا ذروا ىداسرم شراب نس مت قب لكلاب
 الاو ظلك حس نب زروا الاو تسب تس نا ةببساك افو وشنو تايح زج دادناج دوا كرنب ) حايانم وك يب ءادئاجرم سى اي ذس مترو

 ركل وك وكول نا زال ساني ابيب كس لما لبن ناي ذ فس مروا( ب تيينادعو كاد ) تسال لئن اما كر تول يايك( < لإ
 هس تعاد كول كا( تسارهداشك نس اجاجف< لدب لس ) جس دانية اروداشك شن لوزاهي) نمرود نتج

 0 مل نلامس 1 بس ) يد انب تست زن وفك يوكن لاوس ف متروا) ل عي لزنم قي اركو ب حس لاقسام كادوا ) ل د
 هرم( تس لوداتسدوادن اح عريروم زاد لوف لى ليد ( عز رك ا ساو ج2 02

 وأن لو وكر ار ضم قود هدردا( ع كيرشال«هدعدادخ قدالاد ذسدلاديباكك اكلت ةسك نر روفر وا) لت سد«

 كح ميلا فاضم نب ونتك لك_ قب حررط لسن ) لل سررت لم هس راد غتيسا ةتيسا بس - < ايدك ا هيبه ناب احرواوكخرروس

 روا-<س تري ل ىلا, كاري د بج هتاس كسى زيت لن سد تاك # داسرواد ٍ 0 مهلك ع ترابع_ع لم لدب

 ال جاك رافكي جر واهي لوم لاعتنسا كل كس لقاح وج قل امتنا ورمل سا نتاع وتلا اتيت
 كس دب ددضيمب ايد لكلوك )اهيا هديل كس لقتل تب ىك_ لكل ب اذ مترا( قاتم ا اوم حسو

 رادتاجرج( بساتكسوم سمايل ىراكلاماهفتشسابيد ل ايند)س لين راشيبب بايك قة اجوم لاقت اك يس آركأ( جاي[
 كس ىرايو قردتتء تس ىءاتئروا كراملاب) العبر واس لا لب هاد آول ممتد( ل ايد) الاو نكت ب زم اك روم

 قرارا( لاي وم لس ركاواركلأل ب تحاررواربم لم تبديعم مال و تعي دن ثم( سب لوعفم هنصف) رطل( يلد
 ىأ اس ب 1 قل ةئكب د وكي بج كولر فاك ردا( كس لي دءلدباكل معا هس دابق يمت تتنو لا )5 1ركشسول مفرط
 ( له نس كج بيع لك ا)روا لن تس كا يك كذاك ودوبتشم_ءاببتتج لون كييك( كلب تك لن لب اروا) لي ككل سك
 لك قبلا مهل رسود ىلإ" لااا سس اج سا كسك ليث تكروا) لو تس ركرفكر ركؤ كس نئرووخ لاو كيلاح ارد

 دج نار وزد لوب تم ( ريس ) ىذلم ى تق كنان (لوج لاب ذ_ ركىرلج لي _لاطم لس باذعكس ءافل ا تعيأ

 تم ىدلج سب لبس ليداعكد لايتاشن ىباوكم بهي رقت ( ع لوب ريل ىرلجى لاري كاي ولدك اترك ذاب
 جات اي )ومارد تنذو كو دعو مك بن تلي روا( لن تمروص كرد كب« ارك أل وكول نا لش رلسلس سا
 ركز ص ةاناطلد كك هد تجد ل [تنقو ساو ورفاكن ا ! شاك ( كا وم دارا ري لن لن هدعف يس )و

 م رفعع ا لاو س11 كرح نادل 12000 )لع قم سم انرواس كي ةيساشدداكس



 ماع ورسمت 1 هك اطيل ةروسء ترسو راب رجم نال اجر يسحر رو هج رت ناله

 ردا لوم تلبس كف ركرودكس لا سيئ تريقه دك اوتدب لتر وا كك [تنقو ليي لأ ( تمايق ) هدب ( جس باد

 <. اكجاج يكرم ةتاس نات روج + للم تب نب يقيد( لت زنود سدا, 3) ل هاج رق تلم 12

 -هخ حرر شوو ب سيكو ققاو باع »يداك نا لا )ا ىلا سكون ترمب( بكى د لق رسخت لس لا )

 ( كوم حل اوري سولاو ذ_ ركرتتسمي 7 لج ب 1عيرطواب . ازعووروا)

 دس تولد لكل ماكس مروا لقب د ارم انجي د تس لوخت 1 .نيذلاري ملول 2 ٠٠٠

 مليا هس لدن ناد لل باج ياكل ل ا ل 1ليشريك ايا جس قر تال فرط نم زروال ونا ريكس .اتناك

 قال كيري لا جسدارم ناش ذ لروا ناس آنك
 - لن ك اوم اشير واو الحك نبل قفا سبب تمس قتر

 رواج ىح ء ىئش لك لوعشموو _ كوم ترورض ل وفم ليا نوب قلخ ل قثرلا ا لعج .ءاملا نم انلعجو

 10 لا - كثي ترورض كل وعفموو ل اجايلكس ريص ل لك لعج ركاروارجت اس لعف_وب لاخلا ءاملا نم

 ىلإ هل هنم دب ال ءاملا نا ببسب ءاملا نم ىحح ء ىش لك ان ريص انا 0

 -ةسابرف امد جس لوم تددرضوي قي شاك اب لكسز داتاجرب كتسمتو لا هدة رار دار

 0 ا 0 ا
 ماعير ذلة اجوم تباينت اكان كرادتاج كلم[ كد ا < توجب تيرثك ذياب ري لك الط لسك الفا لإ
 - لاي ىلا نمل نونات

 كد سالف- ل + تل وكج لاو نو حكرم كلف كج اعلاف زاد ماما جس زج » دكت ناس كلف كلدفىف

 مكلف كل هتك ب ضنك بسجب جس دادس كيأ اكل ورا فرو لش سار كش نأ ماكل لن اي آل فالتخا

 لن عسر موكل يب ىا بسس دات دنا جرروس_ جس فوفكم رومى ا كلك نقض ب ل تح ومكر ىاهس راسا هس

 < ناطر ىف لاب فرص ريكس ي ليلو لكلا لل دريت ناكر ايس لن لت. لاي دمج ليا كلل كن تك كرد

 فضي رثاوبر ذولا ل يررطل يك كتل اغتسا نابع نوجسي

 -< لاصفناو كاكذناهتس مناك ىلاويح حرور ىكا توصروا جس ىلا ويح روددارمعس سفن .توملا ةقئاذ سفن لك
 كى كتوم راي رمد ارم حس تروم حررط اس ذايب لاهي لامتسا اك تو ظفل ك- نا نع ل تالولا لوى وم

 هس اتاجوم موف كارداو لاحادعإ لح توعرو_بس انكسر ك اروا نانا
 استر واهب روج عم او لاحوج جرد صم ياك يارسود_جس.ل لوعفس كينيا ل هوجو نش كن وت ب وص ةنبف

 جس لااعلا ظقلر خا رص ك

 ك كل ديكات كم هدي مهلرسووروا قلخت ايا ركذبءربت لا نورفاكر واع ارم مه .نمحرلا رك ذب مهو

 ريل دل لوتس نمرود مزور لهدا ور[ اع زهر ناو نورفاكر وا مهل |ومتسسوا لاعب لآ

 -<- لوم باب لكل ئاع تااضا كررص اريج ىملا باج كن مح ر تذااضا رك اظفلروا لمن



 مرام رسم يآ اهيل ء اهنا روس احر سمو راي رابج رطج« نئللالجرييضتحررشو مج 2 نام اك

 < يانللابهراشايوك_ايكايكر تلم لاا ترطف سابو كعراقو تارثك تا تعيب ىلادناوج تلج . لجع نم

 كل لع لشسم كن كانو د كوي دوج ناكر شيك نيك < ءايرفراهلظ اكتر دقو ربلغ خيسا م اخت ادهم م٠ :4 رش ل»
 هدد تسد دقو ليل بع تتولى ناب زروا نام آريس بلاك ى اهنا دخر ب زجر جك ايد لات امك قت اننا لاتأ- ليث س6
 كلا لن ءازتبا اكس آو نك ذيب لاتسد دف لاول سولو كولد ب قولى أ لوكا يك ف نلاجس آو نحن ذروا سيل لب تددارا سا
 را لكم اقع ني زوار يدا نااع 1م كريت ع قب ءاسللا كلا نس ىملاقتادغ- تت عددا سجس تس سرا

 كتر دق كى اقتادخ ا بسير كاوم مولخم_ايكاربي حملا اوكري دادن ارب روا لاا قوس ني زروا لاسر شراب تس نا
 -لاه زاب هديقكداكرشما_ا درو تك تفرك كن الرش نادوجواب كس لاس قاسم

 4 نس رسود كي ناز لاق امسحررط ارو تس كي ناس 1 قاس جس اجزم مول سس يفتر
 ريدا كس رميت يع لوصصت حاسس وكن لاس 1 كن كيا لوود ني زروا ناهس سنوي ترتر ايمئيكارج سبأ

 مهل ذ كس لد اهي وكن عز ىلا اياوكر الغ نايمرد كس لوفد ناروا نك ن8 هس كمين لوقوع تاس قلن وا

 لابي وم لاغير يوكل وك لس لم -دل_ دل ني زيدل اهئ يلاك انكر ربارب وك زا قلك نا ز حس لادا ايك ا يكرم ذي نول

 لش ناز كارم روا- تس امون لواونا لكأب نيش ذيك لكى نكت كت ادب - قى نكح كر قلن عز
 2م يدان يصل لس نع روان اع ارت اس كس ياروا- لاك ل نولكزار ورود كس ركرطس لا كول كيس دان حسد

 رب نيروسروادن اج « راسو اسكس ىف روصبوخ سك ع ساروا لاك خراروس لول لن لسن وفك تلك رو تسلك عررط

 نع وولف -<س م لوتس دامب يخإ كس نوتس كن امس آدنلبا انتا لن تس ركاب ودوك ل روص/وخ كس اوج كك يسد
 يدوس ب رايقر ىا ىف ا-<س رقم لاو كيا خر روسو اسكس ارش وا ل سس اسكس نو ”قراع نايناشنر امس كني
 -< انكر كناع آد لمرض شد

 راكع لابرب كارزاع حاج وم لمتوا حس لورظنأبتج رواج اني نلد جس اتم نس اسكس لور راما ب بج
 نولودروأ- فداك تروا اجذي لظ وكلك, ف ادد لي سد لري ماظن دن ل ةيسا نفود بس ءاقر كلا كيا لكك

 هدم ناكر ددجواب كس لا نيس كيرشال ةدصو ساد قواد دس لجاكماظن ىلا ل هس كري لع دورص ورقم جايا

 - لق نس ركب دوفروا لذ ع دبلوم

 ىلاريثرولاتراد ب رك رك 2 ىذا للف لالفك كه ديقخ داك شت لاس ديد للي تي آلا .ناف اهيلع نه لك
 رن ىو وكلبي تاق ب آس وبا [س سرح توضاكب سنا سو كوت كيك اكيسداشا- يكب

 لاقط 00000 5 الله تج ول حنا لوك د ةاجوم تافد لوقو ب آل لو دنسدذد 1ةرانلب دلي
 ره انرالسلعرم اوك ت بس دالك لاللاوذ عسادظك يساند ولعصول را _ لإ هدوم فس لايخك تاذ»

 1 ركل ملكات لو تمل نافتمااكينلاركى لا و لم شن وك ل و اشكر وا تمحارو حرر« ّلارب و ّلالعبركحس داشرا

 كس لاا ناوكل ورب روا لوا تنذو ىلا < نول فرط ىت ىرامب وك يسسس_ جس ركاب ناوكر وادا كرك ناو كك كاع اس

 - لكس اج للا زمول جب قب اطم



 هعج مسمي 1

 وب تس كيل دايو ف اكل ع ناش كات ب آروا 2 اذا قاف أهدر يقم ب آر افك. للمتعة مرر :ءازوتساورخسك

 لاذ اكلئاسم ىئالسار وا مالسسا افك س تب نر آ- لج تكس لج ارب وك وووبتس دامب وج ل هو قو لوك داك سك لب لب أ
 ع دعقاو ول لاق كءازوساورخم نإ كاتس ادغ لوسردواادضرك يسود - لد كبي ىناول قرب كو 0

 ا تك كس خد اوت ققيق>ى ذب ىلا كا ينو جن كو 52

 زم حس قرون  ترطف ككل ناس او اديب ذاب دلج تتسبب نانا كا ومداشرادعب كس هركد تكس قرب سا كرف

 ىكيلاعتادخ ناي ل ذل اروفوم اين هوك < انباح #ىلاخت ادخ رك مروج حس ترطف كا ىفبا دس اتركه رب اظنع اكت ليت لنا لم
 ناكر اعبي س ساكس فو ىلا لكى اتادغ لج اج [تتقو بحب واس اد لوك وتد وم اني اني ىكت حلو تمت

 ليبريع رنا نكي مدت يلوم حررط للبى وم الظرك ك لي داع نايناشنىفي ا كم وركتسم ىدلج كيك ابدى ا 5
 اكسو يكب اعد قود ناعم نكسه دابرتك لاق دك تحجب خسروا حس لونا رلسم ني فاعمد ناكر شتي سراب

 كس ناددا كدر باج راو تأ ك 1 منبج - هز وب علفمب نوي نلزم كشتقد نب نلرشسر لئاك ل باغ ا

 لوول - لوب نكد يردك اك يوك مولعم تتقو ىكب اذه ردا كلح عقودب لك عرط كي لكم ينس روص لوك لاح

 50 روتر كل تابعت تروح 1 0 كتم داك كب يروا اك ابد[ ايا

 لب جساوع لائتاس ىو ب آف رصملاعم يدك جس قراج قد ىف ر وضحت [لث تاي آنا... : يلوم
 -ايئتايك ماعم اكو ازهتساورخسم و كرهتاس س٠ اهنا سرسدد ذكي تاقإقو ب رواه ذب قر سس قنا كن وم قش كرو دن اهم قداح

 جاو ليكتتاس لكى ني آف رصلماعم يكتب لومدش كاشي ب ي 2 للا ىترركل وك وم وقنا زرس لب لس

 1 ءايجالا ةروسءاهرستو را ا رابج رلج» نيل يجر يسفر شورت رن نيم اهك

 نارقْلا يأ ْمِهَبَر ركذ ْنَع ْمُه لَب هَل ْمِهِ ءاكنال هللا تاَذع ةُرئاجي ال نزيطاختلاو كلذ

 ْمُه ْءْوسَي ام ْمُهعَْمَتهَهلا ْمُهل ئآ راك َرَْها نغم اهني مآ هذ ندي ص َنْوْرْعم
 ُمُهَنْوِرصنُي الق مهِسفْنَأ ٌرْصَن ُهَهِلاْلا يأ َنوُعْيطتْسَيال ال اندْيَغ ُهْنِم ْمُهعَتْمَي ُنَم هَل آ] ىأ اَننَوُذ ْنَم

 لب َكَراَجأَو َكَظِفَح ىَأ هللا َكَبحَص ُلاَقُي َنْوُراَجُي جن ومَحْضُي اَنِباَذَع د ”م اَنَم ٌراَمَحلا ىأ ْمُهاَلَو

 َنْوَري الف كيب اتا ُرُمُعْلا هيلع َلاَط ىتخ مهلا ام ْمُه ءَباَوِءالوه انعم

 يبل ليال «موَنوبلغلا ُمُهَقَأ ىلا ىلع حُب اَهِفاَرطَأ م نس اَهْصْقنَ ْمُهَضْرأ دْصْفَن ضرالا ىتاننأ
 اَذإ ءاَغُدلا ُمّصلا عَمْسَياَلَو ىِسْفَت ٍلَبِق يمال هللا نم َمْحَوْلاب ْمُكر ِذْن امن هيل لف ةلاقنفاو

 َنِم ُهُوُعِمَس اَمِب َلَمَعْلا ُمِهَكَرَمل ْمُه أ «مؤَي ْوْرَلنُياَم ِءاَبلاَنْيَبَو اَهَنْبَ يالا ٍلْيهْسَتَو نْيترمَهْلا ٍقيِفَحَتب



 رايت راج نأ الجر يبل ررشو دمج نيالا 0 ا |

 انكالف آَنَليَو هيل ب َنْوَعيل َكَبَو باع هنية 3 و ةحفن ْمُهَمَّسُم ْنِئَلَو َمُصلاَك ١ .ذنإلا

 مويل ٠ لذعْلا ٌتاَوَذ طسقلا َنْيِزاَوَمْلا عَضَن رو ٍدْشَحُم ٍبْيْكَتَ ل

 ةّبخ ةنز ٌلاَقتِم ُلَمَعلا ناك ُنإَو ةَنيَس ٍةَداَيِز وأ ٍةَنَسَخ ل ب ايفل مفن مَلُظ : الف ءيذ ىأ ٍةَمِيَقْلا 05 0 سار ره رج ل

. 

- 

 مرار

 نيا دَقَلَو ٍمْيَش ل ىف :يص خل «نإَنْييِسح انب ىفكو اَهنْوُرْوَمِب ىأًاهبانْيتا ٍلَوُرَح ْنَم
 اًركذّواَيِب ٌءآَيِضَو ماّرَحلاو لاَلَخْلاَو ٍلِطاَبْلاَو ٍقَحْا َنّيَب ةقراَقْلا ةرْوتلا يأ نقلا ن َنْوِرهَو يسوم

 َنَم مهو هع الحلا ىف ىأ يماثل ب .غ بِيَغْلابْمُهْبَ َنْوَشحَي َنْيِذّْلا 4م َنيَِتُمْلْل اهب دَطِع ىأ
 هل متنافأ ُهَملَرْنأ كلَرم ٌركذ ُناَرَقْلا ىأ اذِهَو نْوُفئاح نأ | (مهؤُز وُفْفْسُم اًهِلاَوْهَأ ىأ ةَعاسلا

 خيبؤتلل هِِف ماَهَمِتْسإلأ هد هاه وركن

 نشل لحس نر ساد لش ناو دوا تاردجس انج اتركه افق كرات عس نول( تس لوكول نلا )يل نأ م
 ك1 لا ناكل اهب باذن سال لل اكس قاف ماهفخا سام [بازعا# الا سبا ةعهس لاتادغ
 ترافق ىك ساروا ل ؟رقروا )نع نك نادرا وز ت1 د كوردي ياه ودب ( حس باعك ادظ لث لات ةس 1 كولا

 وجوم و وبتروأ اوس رامج ركل ب هيلا ) لع تعمل رك تل انت ل كل ادج نج رويت روااوصس دانت ل اي كس نااايك( سد 2 رو

 نلاووبعمو ورمي ) تك ر سك تسد هن لت كت ظافت فب ادوخ لهو( سقف ىراكن مهتم كك لبيب دم تركت افتاىق نلا س
 مي اكعد تاس اق" )قارنا لو( تبعه سنا ]فاذا هنرا شرول( ل نكلودين 71
 ام ل رو رخغوو حس جو كت )يكن ذا د تام ذ فيا ع نلا كت لابتي -يد نلاءاسس ب وخوكدا جاو ء اب كح ناادوادكن لا دس

 وس( ركالد ىلايهاكل ب تاع قفى ) لإن تس اج لج تس انكر ا ب حس بف رطر بنج رج اكن اب ذ كلا متل تكي د لات رايك 3 ( كوم

 كل قو فرم لل دكة جدك 1( اكس د لسوق ناي 20 للاروا يب فبلغ للي لبن ) لين لاو نس بلان كأول ايل

 بج سى تع داوي ةسربسي دوا( عس فرط ىلا لل ل[ باج كى لاقتادخ قووج ) لوم حار زوكن وكول مي دذ

 دج رول بر نارك رو( وهاي يق انو رذا لوا هروب جل تك نال ركل كرا رو ضل لك قنا دانا

 ( سل حا ) نورا ب سكيك بوب كب تر“ ليا كس ةحفن) اجوعي يت كنود يا كب اع

 ماد ذرب ىلوس_كس ني رك اق لرعنا :ب مت نددكس تم ايقروا( كس كبي ذلك ليي ردا حك ترض) راماطف ملأ
 تاس قاس ا مك تناك( لأ كى 2 اماه نار 071 كك دايز لع لاي دوا ىلع لع كس ا) كون لش

 كس دوا( كح الس باح اتم كنج رم م ) بج ىق مت اول باحر وا( كة اج 1 نانو ىئدوروا )كس لح ل
 وردوا( ع ىلاو فذ ركل رقت لب مارتو لا ططروا لشاب و نتاج تمي روق ) الصنف زب كيا لون كك اك اطعغو/ن دو داب و قوم مت كت
 هي »نا سداكددو ب ةييسادج ( لج تلح ركل ساو تروا قود تارطنر اكزيب ب عسل ) لس هس لوداكز يب: ب تنكر ل

 كد ةسدأ قاع تما و 1( ين جدد رة لش ىلا يل مووجوم مدع لكل وك لال ين دن يأ ) لت تحس ل سد

 ايلو_«ساراحاو ا دس ملك تلك تضف ملاو تكي ليا( ن1 رق )يدا( لن سد نارك تالا تميت تي ) ل

<2 2 



 ف 1 ميرا 95 7
 نحر 1 "ا وعم ايما روس ا رعبو را زيف رابتج رلجت» نمل اج ريترو رن نيل

 ( - ك5 ةماهفتساي )؟وم ركل لا

 كح اهب ليتأوج لزوم لوكا وعسر م سك هلآ < تفضي . نرد نيل ل7 5

 هداتوكن لع زرس لاا اعتاد تسار ماريدك جو لاادوو اههصقنن انا ايامرف لبر ْن# ىلاقئادغ لابي . ضرالا ىتان انا

 ل لكبم اج قا تدبن م اهصقنن ض رالا ىتانن اننا _امتاب روم ل صاع ربلغري سادهن د ذ كس ني دبا سلب حس كيدي
 - لو تدهس يايماكوأ ل ونارلسأ ايتورواد هسا رثراك م لاح تدق ىى لا هتا دك طوي بلطم كا

 ليا رف وكي ربي تايزيك ملكت دوا اتت قر خ ةددرمب دلل غاركا .ءاعدلا مصلا عمسي الو
 كفل ليلا ارو تح سنوي تنس يك وق كرو خدكه نس دارع لاهم ول اي كسي باوج تلح لفي تو ذادلا
 زارنا كل سا لرسم فيو زدنا فصول اهي هك يس يي جنز اك ذا» [. كبروا تشرد. تنم ومتلاب ادا
 ع ةركذ ىرصخ ع

 - لوب تكلا نازي سوو لاي قوم ديل رجب نازيم كمت كة كس جو للا: .نيزاوملا عضنو
 هذ اادخيصاك حاول نسيزا ومولاي رك ام اق كس ددعتمول يأ حسجو لا لوم زو لامعا لوك ا عس تمم لي للا نكت
 دم 2 2 تطال قرف قف سز ولد لو« نا زم قتيل اكن ير كابي نزع ل تاب ىو م ةحج

 لاقثمر واح ردقمم اك اروامصقان ناك مكبر طل نودي يس ألا وب لع لاقشم .لاقثم ناك نا
 دج اهئ عقر عسا ف عنان ىراقر وبشير كا

 -ج تفك ا ىركذروا ءايض_ج كثير دارمع ناقرف

 - اترك طافت رابيشمارروا دوج تس نوكوو الع ادرك و جس رامر فكس ركب اطخوكر افك ليم ممم : رش

 نيل لي تنرك ىف با م0 لاحت ادخل اوم دار اركشملا طري وم التم لن يمس دوا لامر فان كد كودو نيا مووجواب كس للا ن مآ

 اي 7 قراهتي كس للاب سيب كج لايخ اراه عراب كس نت لظب ناووبتمير ل اهب لبو ولك لا كلك واي
 لاسم مث لك اول رت سيروا عع ركل دلل نكي 33 11

 و تاق لك كم قم تدي ا لي رايققاهب# لاو ورفاكو نسم ذس هتك خيال < ايكا يكن ايي ي تلكيا لابي
 ب مدرك لاس يك رق اكرو - ّق 00 ُث رك ىلا شاد

 ىلاقتادغوكرافكن ا لوج ك < ىداج كن ايب جم كس كل ورفاك ل تي 55205 :رظنم باك اروا تبي رئاعم

 كس د ىئ ارينا شيب ل تي دك 17 رف لولب ترو شكك نا 56 رق ردا يقول اا كدايند

 لكن ب دايط كا سودومج كس نا تلفن بير واج ل #2 وسان كت ففي حسبو كح دارع رود قسروا

 كتل + دينا ول كاطع راب اهني ناو ونال يدا ركرايرب لايتسب كنا ذ مب س ىراج كي حير
 وتلقت ا ىف نا ل1 لئئاشم قبلا شن نار اهت نجس اه اندم لاك ب كح كح ف 2 ةقوكوومت ل نادوا هس دكر اديب سدني

 - لو دك وم لص ؤروا بولغم ل للي لييبا لب“ .... لان عددي بل اخوك يس [ةييسا قبس نايل اوجداشر ارك
 ىبا لوك كروم دوا ليث ع. ده :مرالطا كب اذنه ىلاهتادغ كن اس تييثح انسب لا ب ك2 دارا



 < هاج هارم تي آ 4 "الط ءايبالا ةروسءا سنو را دل مراه رلج» نكن الجر يبفث روم رت نلت 0

 رئمدوس كم اب كىلاعتادض شبابي عرامدو لوكس نتتروا ل جس دوب رمج وتكسب ايكا يكس نار سعر
 َن مروا لذ ركالي اري ءاوروا ضارب 0 اكزوعب اسس اقلب اكب ا ذهل لاهتادض بج مكبس هب لاحاكن ادوا- شام لك

 لامعا شب وج مانت نوفانا لمع لسكس اج ايك اق لدغ نازي نادك تمإيق.... ساكنا رع اكروصت نسا تو
 نلازيصري زن ادم لاحم دحتاسك- فانا أب - لد [قاردا ل شما ل لول رطل ل ا 57
 تعأ 1[... اطلس بام ى اد تال نار خب ون لات ادخ هت دو كس اج اير طاخ ىلا ناني كس لوكول ضيم افا اكو ريغ

 -هتساتإل دنا با ك_ لس بانلوب اجرك اتت اكل اغكوج-< ىفاجوميد تو ديقع اكشن لاح

 يلع ىوم حررط ىاروا لذ اكتب د أ ني وس تركو رك كن رقى” اب كس اب لومتسسير ب روطم اع اكن 1

 رواه تير وتوارم حس لايك كذاك اقرفلا مجتاسس كس نا رث كت لاهيب جس جال دكذ ل اك نلوراب ترطت> تاس دخت اسس كس مالسلا
 < لاو ذسكقرفردتاكساارتولاط دوا لو نق و كاك تسي للا ناقرفلا كت يدق لإ تفداك ىركذوءايض

 رول دم اك اك وردوا تي اريك كس لولاو لس ؤ تءادغ ل ئاتك دواس ع فصواكل وبات يلا أمان ايل ىف تبي دونر وا

 فيا ملكه داشما# - ..ىو تسد لاذ رح لوي "نلوم كتم يقر وا تس د3 تادغ ه وملك س نايباكى وصت صو كس نيسان

 د حت اوروا نرد ايذ كاتس تير ندعم: تحاك جن وراك باك

 00 لأب ىآ د9 نيملع هب اَنكَو مغ لبق 3 ده ىأ ُلْبَقْنِم ُهَدْشَر يهرب! آنا دق
 وميِقَم اَهَتَداَبِع ىلع ىا «د+»ن وفك اَهْل متن يتلا ءانضالا | ليئاَمَعلا هذه ام ِهِمْوَقَو ٠ هيبال . َلاَقُذ

 ىف اًهَتَداَبعِل مك ْواَباَو معن منك دَقَل مهل لاَ مهب دقاق -) َنْيِدبع هَل اء آَنُدَجَو اَوْلا

 لَ لاق هو ده َنيبللا نم تنأْمآ اذه لق ىف ٍقححْلب انْنجأ آلا ب »)نيم لل
 هس لاي يَ ىلع ئه ةرهرطف للا ٍضْالأَو تالا ُِلَم ترة دسم مك
 ولون نأ عب ْمكَماَنْصأ َندِكاَلِهاَنَو هب (م«ؤَنيِدِهْشلا َنَم هلق ىذا ُمُكِلَذ ىلعانأ

 اناَعَف اًَهِرُسْكَو مي لا اذ دج يا كوك يف ْمهِعِمتُحُم ىل | مباح دعي ْمُهَلَعَجَف «دمؤَّنيِرب

 ريب لِقاَم وريف 4مؤَنوُعِجَرَي ريبككلا يأ هيلا ُمُهّلَعل ِهقْدُع نف ناقل قلع مهل اريك آلإ 5

 أ ولاَ بف مهو َنيِمللا نَا آنجهلاب اذه لف ْنَم َلِفاَم مورو ْمهِعْوُح داو

 يع ىلع هب اون ولاق «"هيجرن أ ُلاَقُيْمُهَيهُب ىأ ْمُهُرُكْذي ىتق انْعِمَس ضل مه :

 نيت َرَمَهْلا قْيِقَحَت ب ثنا َء ةلايتا دعب هَل آوْلاَق ُلِعاَفل لأ هْيَلَع +« َنوُدَهْشَي ُمُهَّلَعَل اًرِهاَط ئأ سا

 انقلاب اذه تلف كرت رخال لمن ديب ٍفِلأ لاحّذإَو اَهِلِيِهسَنَو اهل يالا 8

 اًوناك ْنإ هلِعاف ُنَع قرات اذه قا اذعن رع هلق اان لاف +« نهر



 ءداتفارجت يآ ف ؟اوت« ايلا روس اك رجورإب 6 مرابج منج. ناملااج ريفر توم تنال

 < فلا ِنَع ُةْرْحِع ْمولعَمْا مصل نب ْمُهَل ٌضْيِرعَ هب اَِيِفَو طْرَشلا باو ميِد نت ف 223 رفطت
3 

0 
 سا
 ضر ل وزنا زا قب اقر فلاب ْمهِسفنا ىلإ اَوُعَجَرف انا كوكي

 اَم َتْمِلَع ُدَقْل لاو اَوْلََو مِهِرْشُك ىلا اْوُدُر ىأ مهِسْوْوَر ىلع هللا َنِم ارينكت مل نحال

 مكن ال اَم الدب ىأ هللا نْوُذ نم َنؤدئتفأ لاق ْمهِاَنب انرئاَن يكف أ +هدؤ نفطي الوم

 ىاٍرَدْصَم ىنغُمب اًهحَتْفَو ِءاَقْلا لا لنا انبش ومكر ضَي الو ريو قزر ل را

 ُقِحَنْسناَل ماَنْصاْلا هذه ىأ ««مإ َنْوَلقْعَتالفأ ِهِرَْغ ى أ هللا ' نود ْنِم َنْوُدبعتاَمِلَو ْمُحَل وَ

 يأ مكتفا اووضناو سر ىف ةؤفرح اولا ناعما اهنخيمامت واوا ا لو ناو

 ا دقت را همي ىف رانلا 1ٌوُمَرصاَو ريثكلا تطحن ا ا ع ير د هقيرخَتب

 ىلع اَملَسَو اَدْرَب ىِنْوْكْواَمِي اَمْلُف ىلاغَت لاَ ِرَل ىِهْوَمَرَو ٍقيِبحْنَم ىف هْوُلَعَخَو مهر
 تول ني مل امال لقب اَهتءاَض قو هيو تق هتك ب 3 ةرخت ملك 4 ةميِهارْبا
 نبا اطول ُلْيجَنَو ممدارم نيف هملو نْيِرَسْحآلا ْمُهلَعجَف قيرحتل وهو اذ هب اَوُداَرأَو هدب

 ىِموٍراَحْسآلَوٍراَهنالاةرْثَكب ءموَنِيِملعلِل ايف انُكَرب ئبيا ضْرآلا ىلإ قاَرِعْلا ْنِم ُناراَه ٍهيخا

 مهم ماس

 امك اذلَو لاس تاكو ْمْيِماَرباِل َهَل اَنبْهَوَو مْ امهني و ةكفتوُمْلاب طْوَْو َنيِطسَلَمب ُميِعاَرْبإ َلرَن ماشلا

 َرْه ىاالكَو ٍدلْول اَدَلَو ْوُه ْوَأ لؤئسملا َىَلَع د ٌداَيِز ٌىأ هلق ترففرز لدا ِتاَفاَّصلا ىِفّركُذ

 مهب ُىِدَنَقَي ٌءاَي ةيناثلا ٍلاَدْبِإَو ٍنْيَئْرَمَهْلا ٍقْيِمَحَتب ةَمْئ : 6 انَلَعَجَو اين ه1 ةنيحلص انَلَعَج ُهاَدَلَوَ

 ايو ٍةولّصلا ْماَقَِو ٍترْيَخْلا َلُعِف ْمِهْبَلا آن آَنيَحْواَو اَنِْيِد ىلإ انرُمَأب ّانلا َنْوُدَهُي ريخخلا ى ف

 ةَرْيِدبع اَنَل اًوناكَو افّيِفخَت َةَماَقإ اه َفِذْحَو مِن نمو مهن ىو مَلو لَم اعف نأ ىأ ةوكّزلا

 اهل ىأ لَمْعَت تناك ئيلا َِيْرَقْلا َِم ُهْيجَنَو اًمْلِعَو ٍمِوْصُحل َنَيالضف اًمُك ُهلْتا اًطْوَلَو
 مس

 ِءوَس مْوَق اوناك مهنا كورت واو يطلب ِبُْللاَو ِةَقدنُبْلاِب يمّرْلاَو ةطاَوّلا َن 3 هيلا 10
 ماع م

 نم ُهَنإ هِموَق ُنِم ُهانْيَحْلا نب انيَمْحَر يف ةسلخؤ أَو :مةَنيقَسف ةارمسلا 0 ردبج <

4 000 
 خن

 لامر ف تييانع تيار اخ يوكن ا ف م.لكب ) لسي قلي رفاطع ىلا خوك ربا فس مت كبس رو... مم

 كاب م لا قيادوا باب يسا هس لوما بج ٠ (عمع لاوومك )كح اج بوث ن لا مروا( لحي حس روف سس



 0 رجاوي أ دس ل 0 رسل
 وج تسرك أ واي وم سدرك يت سس اسس دامب ع كدي ( تاب ىنا) منا يكل وب هو( كس كت دابع كى )ل ارت ل

 رادو رياك اي زدوا لوف اس اجد( < قكنكس تدارعقاووج )راكدرورباراهبتلي ( لتلك و )لايام رف فس مالسلا يلع مياربا

 لت: هءاببة مارك وا لوماتكر ككل مو ب سا سيروا( نق ليئؤوج ومنو لوكس فصيل رول )يك ديب و كبس نا نس لتس

 در لهادي ناا ند كس ديع) لا ةرك# زكي ذك بأ ذس ب آينانجب كل ةاج لج اكربجيدثب قبح اكن ولا ذانب تلك
 00 دركي زكي لنج لس هرينو# ذاهلك يت نبل لج لو أرق ووو هرسكردا هضمي اذاذح رع لس اع

 هسا للا شع ) نأ روجر فرط ل ما فتاولمويل اج ( اي داكفل لش كور كتب لس ذب لاو اهلك وا ك- تعب ذب حس كلا

 اهل تاس كس لوب نارج ركل ووك يم ىلا ل ىياو) لولد( زج س لقت سودا ا يكل مرج هو ني دروافرط لف تب

 لس ملل كيب لا )إي ركب ضن ا ديو ا كش ب كف لوقت اسكس لوتس دامن( تل ) يد و!( اهنيك

 بس و اركب فكل وب هد( ات اترك وج بين اوك ) سان ةس كرك اكل قتج ناس انج ابك يقارما تن دك لاوج ف كيا و
 لة هسدام: ةس لوجه معسدا(دعإ كس ةس الون ا) لس( دارقا كس ىلا)- لي اجومهاوكك ول درك امال اسكس
 قل اوس ؟ كش ةح تسني ساكس نا ليك اا رف( وم  ايعي وتل ىف ا) ةس لوبا ؟ميئا اكساس كت كوب داس كح

 سا ترارعرم غنيلي درك دقت بساوج اكط رمش ل تيب [) لوم كل وب ريكا( لخلل او ف رك تلك الوم وج ل حس
 لو ل 7 اعرادق ل اوج تب يك س٠ ازهتسا تس رافكل ملعب لاو لكي حس لاروا مهولئساف نوقطني ا وناك نا ررط

 زج ماكي )وجب نتن كولوت كش لكل الوبر جب هل تيوس ل يبا كاووو حرر لا (؟ لإن تلج نب دوبتم خرط
 فرط فكروا كل ذومدم نسا حس بتاج كملاعت ةسادغ ني )يلاكدج كل درس نسر ( وجاك كلوب دج كتدابع

 هت لا للملا موك ةسركف ألم حررط لرب 0 نيبتل_ وب هب تب يكس مولعمب ب وخ وألم ميئارباهس |( كهل تكروا كك تول

 درو الح سدى زور نتب) طوب عفأد سبت وم تج ه وبوك ويلا اوسهكس قل مايك ايام رف فس ماسلا يلع مت اربا اكلم
 وب تح ولاوسلس ثلا مل يبت قم ناردا كي تس فتور لدن تمدابع ىلا مترك ) لت ينتج ىت نلاصتقف بنوا ( حفناك عررلط
 تب يدك ) قت لائو اننا مايك ف( لاوسرو تمكألب تل س لاي قنح ل رد مك تار ل زلزل قاوم اف فا

 1 لبكأ-دوب كولو( نو ىن ىلاقتادخ النا كس تدابع قا و قت تييحالص كسا: لب كلاش دوا. جتللا لس تندابع
 كليب زكي توصى ان )< انركيوكم رك( ركالجوك ا )ول .لدباك ودوبتم نيس اروا ( وكم السلا يلع ميتاربا يم )ودالج
 مكن مث ( وو كتي سك 1 لوم قل سا ركوكر ل ناجيوكد ادد ابوكم السلا هيلع ميا رباك هز كا ؟ بجي شاري ورك ترانا
 لم لمح لوكاكم كسائر نضرنب اوس لج )- ل نت مالا يلع ميئاربااجوم دن كد دوا قت لاك 1ةتاركاب د

 500 احوم رن رك كك 1تسار (قناطم مك لاقت ادضرواايد لاي روتسرب لعشر ركا قوم مترا كك آروا

 سئ روا) تونا نرك ارب جتاسك ماسلا يلع مياربا فس لوكلروا ( كس وم طظوفك بس تروم م السما ريلع ميناربا دوا كوب ىنخم
 يلع مت باد ماسلا يطعم ول)ايناجوكمالسلايلع مولر واوكت ا فس مترو( لير وصنملس نا )اي دركم اكان لأ فس م: (انهت راج اني دالج
 ك ولاد نابت ايند ف ٠.وك سن ( ركل #فرط لكن ني زرس ىلا اكسو هس سكس قارعروا كت بح كس نادإب لحب كح مازسلا

١ 



 ءدامهارفعيك 4 "1 1» ءايننالا ةروسم اكسو را 9 نابج رلج» ني ورياض تلاع

 روا ومع ذي مايق ليم نيس السلا يطع يارب جس ترثل لك قضرددوا لور مذ ل اهب نس م اسس هوو )جس ايان تلكرباب لحاو

 اهيدج ب وقتي ر وا لت اوك( م السلا يلع معيارا ) لس متدوا ( س نفقا نادك ناامزوب نانو هكا لم لقتؤم م السلا يلع طوا ١

 اعد هس كافر صف مالسلا هيلع مي ارباع ررط لاهو د لت كس يطعدوا هداي ذ لك يأ- ل مع كك ى ةددكس لفان) ايلا طعاتإل

 لس ةسول م ةارسد روا ايل "ايل اطعع قتل السلا يلع ب وقني_يطعر وب يرزعرب سا نكي < اة شحدااسا ةدسكايج ل

 ىو لوو ةس يداك )ان غراس نس مكدكل يار دا «ايك عاتب تدليس مالس يلعن اوس نلمح

 لرب حس ءايوك هزمت ثأر ثا قرسودروا تكا راب ةهزمت ل وطوال كيا -_ تح اردد ل هما انياوجونلا ةس مروا ايان

 ه2 الب فرط ىف ني ده دام وك وكول ) تك ام تس كت يارب( اننا رزنقم لج ريش ماس قتل ل كنيس

 2ك 1 تارطت ناس ماعم كيل ة وكن ادادوااكى دنباي كادوا اكس كس لوماكل يت اهتمي رذ لس قو للاي كح نا

 ىتوتو ةولصلا ماقتو تاريخلا لعفتت نا- جس .معررظ ا 31 ات رابع ل ساروا عسى كس سورسود هدالع كس كادوا قك

 كاي قا لأ نس مارواايكاطع مروا تع تت ل متروك مالسلا يعط ولروا هت لاو ل رك كدابعت ىرامب هوروا( ةوكز سلا

 راكدب قت ذب فولو و كش ( هريغو ذاب ليش ذر وا ىذ اي ودنري ءتضاول [م_ كل تلة ماك دك هادا لن

 عود كبس (قدالد تاجتسس موق نلا لأ ذس مك يعط لا ) يلد لي تمر ىفب اوكم السلا يلع اطول ف مترا تس
 ك2 تل لودنب لين

 - لوب لولود تورو تييارب ين لس 2200 20

 ب رولي كس ىك السلا يلع مي ارب ترطح ل لوضتر واس ايلوارمدوداك لس ماسلا يلع كوس نير رس .لبق نم

 -<سايلوارصردداكل تس ثدالو

 و قوش رت ريض ور ذك + نب تاراروقت ولا كك ع كلاش .ليثامت :

 070 هس اى وا هرسكاكم تليد نكس لأ + كناكس متر ةماع لع ,.اذاذج

 فاك تادف تافر ماطح كاريج_ماناكج لوم لوثدت اسكس ضم ا اذاذج _شن درو ا مت كوين 0

 لإ سم لااعتسا ماروك كس ءازرجا لسكس لزج
 كك اريبج لي درار وكم السلا يلع مي اربا ترض وخ عر مرار واد سا ايول باج لكتب ذب ترم ارينا رتل اللي هسيبلا

 ذك ىدياهت شع ليخاكش خب

 وج ع مفئاتس لم وو لكبار لوك لكأكل جن نيملاظلا نمل هنار وارث كى ا لعفرواءادتبم نم لش . لعف نسم

 در مثلا هنا دوا ءاتبملوصوم نم كب .انكسدم ىئييايهتساتركريكا هقرصالا ل
 7 لي ولاو كس وج اب رومي زج كما كيا لود اكل التوك ع لوعفشو رب ىرعشم لاهي عمس .انعمس |

 كيا قريتم كو وللا ل_!وكع و ك احايلعس نإ قلت 3 عمنا 0 مه رك ذي لم ُُل خل وعشر واع ىتفىأوا لوعفم

 .ديز مالك تعمس لج حام ابك كوم لوعفم

 امل جر سب .هل لاقي

 .ميهاربا ايوب فوزحارت ف رترواوم ىداثضيب ايس اذهنوذك اهتم ورث, ارتبم فو ذك لك ياباي مار ؤم حسبو



 هدفا يآ 491ج ءايئالا ة روس! كرسوراب رابتج ميج, نايل الصريف حررت سمج رن نادك

 هك لوك لير العاوكم السلا ريع ميئاربا نكد جس ل هسبو7 حس روركر# ل اياد ذعس بوصن ل ا ءانيرم .سانلا نسيعا

 ورك سس اس

 لو كس كسي وتتلرسود دواس ىلاج ىدازعتنج بصر رلا كول كيوي لز قد كس .نودهشي

 - لب اج نا. هاوكري مرج را رقا كس نا كأول
 لهدا زج اص ناداب لاب وج كس ب آروا هت عمت ب آمالسلاريلعامول .ًاطول و هليجن
 1_2 سيصوريكانب نيدباعك انل زن .نيدباع

 قع ضرس سا يملا رفاطع تبيادب حس ى نييك نااولم السلا يطع مقاما لس مترك سس داش 0 2 4 :٠
 تيار ىت ليكي دكمالسلا يلع ميت اربا نس مكدك سانتا فرص نايءاكن آرت لت تسقيت لوكا نملك تاياود ل ارسا كدايغب بس
 الكتب ريض كرسود دا كا قى ت هاك ا ىق لحس ىوصومر ودك وللي لو لكن اهب لير يفتر و كاف نير ضم اا طع
 ىف نيت لو ماج كت الاكردا لوتيتالص نكءوركجانناج ىلاتتادغ نه نا كس ىاووروا كوكل تجارب ل نيالا
 -ايكلباقماك ادختاسكس تأ ىذب دواي رف مس شب كدشلاريغولم دقق يادوا باب يبس ساب ص

 تيرول_بل فالتخا لش مان كس نتجه لوف تبو للا ة تسب اى ان ذآ لب طم كس نايب كس آر فاياب كح بآ
 قت كيا ياك يلوم فالتخا لع ءاياعو نيب رسضم ل ا ايانب دز 1 فس نا آر رول هت ردات مان اكن ارك امم مولتصعسس هرم و
 - لو ل تيصخورعتم اي لن مان تيصخت

 رتل وكم صير ل ناب ذ لارترز ىف د ذ ردا س مان ىكا ردات لين مان كس تصف كيال سار كت
 ١ -ايكابرز 1تات بو لاا كسري تب وا تسد 7

 يالاب لاحرم بايك دكر ذ ؟ ارب مان كس تب دوااهق ىراجي اكل“ دات ماناكت ب لارذ اسك يب ساد قسد
 قري مانا تب للابد ادله رادراك اح هئاءذ كهف اميدج وجايك اكررذ [ كم اتاك اهب مان كس تنب دواس مان للص

 رج روا ىل لس لج كمان فس سال وم ترش قت كب لقل لسا نكاد م ا: ءامت بقلاكن اد اكو ياي لين ةييسدوكر م ناكل
 -ايلورك لعتس مانكس دز [ىاوتن_نآر

 نتن د تش اسكس ناك كس ورجبر ىلاقتادضردا قبور قي هراتسروا قب تب لكم قرا تاب حب 1لاعرجت

 و حنون نلاج لس كارم د واو تس انب حسا مقحس دخت ةئيسا ءوم نيم كس ليمن لن ايكتسب ياو لس امك يام رف درك الع اك
 تان اك رول وج واكتر سخ اس كس لاارواو كف ارتك ا اكتينادعو كادضد وا [ذاب تس تافار لا. كل ثقلت كل اءاكن اتقن
 < لانك

 - لن تس كس د لابو شدد كبت قم روا لإ سس 1ج تركى يوت اداد باي دامك نك هو لي باد |

 ؟و/ مس [ت لاباس تابكل يا يي! ميتاربا ا
 مك هدب دلل تارك كئاوادو باب سد اه قوم ليلو لوك كريلقن وادا واب الكب -_ ايار فس ب 1

 م م السلا يلع ميت ارباري انك كح داك ردت سا كس دح ةيلكى 50 رم لا وم التت ل ىاركى ا قب

 مبكي مققفوايك! تارا امك هك تجول تطير يب تساب اك ررط للا لوكا لم ملا عكس كديستدد ل جدك كل ح 1



 م م سلا ا 5 0 ل ا
 2ع با هم ؟ا ذه ءايعزلا ع روشأ رج وماب مربى صرابج رفج» نيل اج سن شورت 2 ناك

 ايئاديب دكت ايا اف لة ودوم أو ا ب ثد» وباب دبكة جوج «لتسكا ارث يا ؟ومع رق اا نعد
 2 يادار - تكنو اظةوروا سا 8 هر لدي تم وكم دس افتر 38 ا 8-00 مروا

 ءاينب بدوا طان اعظقوو © امكرار ذ لسمو يي 7 رم تح اين م 70
 ماسلا هلع مي اربا ترحل ماوي نب هلع ! ينو ت بيصم ل ايوا غيسادوق ةس دايك وأقل ورسو» تعب عب سنن ل |

 -ة ًاشزابررطىاعسهديقعةيسادوا ل شابك
 ب دين انج بس نق قند لاوماب ربك ل محي دج رك ناقل وكم ل حس لن نيس اه نوب ما قالا ىلو بسالك ا يوسي 1

 و 127 تلى ل قتب هس دابب#ل يدل يداك ترم كيا لي للاب لاوناب تس كارول اياني ب وصنف فس

 مح ودا لف هس سا كي يل تيك ب الل وع مكس لن لالعا ل مها جلب يب لس حااسلا يلع مئاربا تر

 درر يور دات ان د ل0 دامب ياخ - 526 3 أين شات ا راح هد كس بيرق

 ارواج ولى وتم صام ىلإ ركزو وكتب هس ادوا كح يك ردم يأ ره لع كلك مم لي كان يس ايتجا نوناوع

 - كد ل نال ننال باستا يذ ايلكروا ايدك

 5 لا سرك اوباما قوات عت 0 00 ملين جوج مولع هع 3
 ل

 9 1 هل ةسدكه سا تارناوتسري دقي ايكراتعس سوست اذب عسب. .هرشدر انت تءامحر ١ ىرصودوهب دوا لد اي

 ماكل تن ل ب رشها ل ولو وب ريس ارلوم رد اف تس ليم توليب بس 00 08-51 اروج ا تسوق اي سات اوفو د ىف

 هس تكتل "دل كال تح رمد تيارا سوم مقرب تنت قاعي د لاح

 سكنا ثلا تنام انتايلن يب حس ناب كالا ميئاما ع ترعح خس لوم قالو
 هك نلابجب < اتب راتبك حب اب رواعس نراك فاتن دهس دامب ته < ميتا اك "تس عالاك ل ضيل ماع نؤبتا
 متروس نابل ار بس ارز انس ع لك دوا عل وم رس صمغ ولك تاي لس لورادرم

 353 ا واول يسحر رابق الاب (حوااتع امه بوك اليس يدمج ترسو داك ودهشي- ليت نيس زم ىلا

 كل دوك واقد كه مار اكن اهيا دوج قو قت فج لم السلا يع مارا ترحل قاقنابي

 دحوم اكغنلل تءاييؤباوكي آردا كس لابي بس كس بس( ادق انكم يكد قوم اهججا تس ىلا كل ا لي درك اق اكلي كس

 ؟ج ايكدتاس كس لانإل هداه هب بس فس قنا يكمتاربا اك ايئتيكل اوس نت ال اساس عي ابج لاعربم تال

 - كح دج ول قس نام كت كير قل تب سس ذب كس نا لاك ...ايكروا لاب رك ابامرف لج زادت مها

 ل بذل قي روضكت اتسم ا ب تب هس ةباكرادمم فوج كف دك ثا شاي وك وتب نس مالسلا يلع يارب ترطح ٠

 مليلاك رد- ل ئنذ تبم فن لس بذل فالي ع لاكفدارتعكس ثدع#ا ب افالم لع بحس بستايل

 لات اكتب ساركل اذ لشن اقم لت روارك هو باوجب ى ازا لب قرت ل لاي طلق ىلع تينا آلبج اهب ذل ةروصب ذكي

 ىكم السلا رين ايهنا ثوم كح ما ند كك وم حررط سكقأا كس تدابعوو كر شي تهزم كدا و ف عب ند غر
 - لب انما لاح قرص

 نم هلعف مكررا تدابتي دقت امائاء نورك اذه مهريبك لعافاك هلعف تس قكيسببج ليا ذس قار ماما



 هداه تأ 4 الاطع ايبعالاةروسا رسوب مرابج دلج نال الجر ييضأحررشورمج 2 نيل

 _وركت فاي رورعقاو تقيقتسس تب اب للا حاس ةلوداي ؟ يوي دج داك جس يب بلطم كلن هلعف
 ور ثلخ و اذه هويع ردا تل زكت» كر هلعف لجو لوقلتماةاعس لكى روب

 دس احاجوج مق م ارثلا كبس راكي عالما هيلع يابا تررطخ ل لنروصتنلا كتسأ ملة
 هرم تسب دب لابس تلت كل كي كاد ون حس لاه لوب تبا ذب ريكا لابأس نا نس ب آب فيل

 - لإ سك ل نذل مو ريقع ىدايفب سدو اان سا يي دف مب ليام م اين قاوم ذب انركرا رقاب لو لأ دوا سد
 مر سن تقاتل وب لش نا لج لاي هوم ناي بيرك ةناج بخ متماربا ساكس هلك رك - ليرى ارمي
 ؟ تول ايس للا

 السليل يارا اينركرارقا كى نس كل قت دوام يا ةس لوضرواد بايماكب وما السل يلع ميار ترج
 رولادخوأن ومما[ ولقعىراهبقعس تبر ترداي كرا سنان ل نقع اقع فتاك قسم اذروا ىف تصل جا

 - تيل لم كح لقوا زاك تس لوصف واو سوم ساني دوبنم

 2 ك1 خس ايجي وك اكاند تف ىليادكب ايل ليت ثا لوكس لومن اك تكلم السلا ريلع ميت اربا تر ١ مولع
 لل ا زرم لك تسكت نا كس ىلا قحاب كيش درب تلا كن يد سادا» باب دوا نإ ل كل إل: ذي الا يكل صف ضراسغ
 - جاع بايلار طاق مانا اكن الكل ذات د كبس اماني الج لي كك وكم السلا دلع ينام

 51 هذ ناكر شم سد لوخش لي نالعا تاس سب ذج اا نسا هو-:؟ لاا لوكا كاب ماللا يلع ماب

 ضلع قبو يب كراج و برس لولعشس لاكي - اكيد كل لسلوك سا لا ركرازج لب كمت
 قكو سا سيفا. وجر ىرسود وي مج روص لوك 00 اريام ايكوم ناانيمسا لملم وق رواداشداب بج _سأ
 رك لبي نيو كين_/اوم ل يدعي ل م روشم نر سب واموت انا بي رقي ىثكب لال هس عل1 بر ل 017
 -ة اماد كيتي سل 1 لوب قلو

 ديتاسك تاس ركن رب مالسلا يلع مارب ترضخ رثا اك ئزوسو لج ىفي ا هورل ايد متوأك 1س ىلاهتادخ تو ىا
 ايده بوكس هت قرجل ارو لع قوز قرع اك لت نلاصقن لولوي ًاتهس وال لاهل يانج - تاجر درع

 َ لأ ل املاسو لك ب روان ايك

 كلامو عت حس للا مالسلا يلع مجرب ترتكب نكي رج تصصاخ لة يسدالج لش كك آل اكشاي
 زج ىلكو نو تضصاخ نوم يدك بكي ردا للاب اناو ذا دير انو ضاوخ ل ءايشا مانقوتج ادخ دواي الغ لكاب_ب

00 

 ايل لكس ارم كه د الج حا غس اج ىلا ذ لي لا كذب دج دوا جس اني دالج تا لك [بسجب ل هتج و لوكس نا

 لب - لاي الج لكك 1 لأ جساحاج ايك ل اعتسا_لاسم يمض ان كيا لبي نخب اتاج ابكف وري .مافوكن لج ليز هوك بد
 ارييوكل و هزج نام لاختادخ جس اكساب اياهج حس تااف لك اهرؤل لامبج ليث قران وفك كل ط نولعشلس ل ْ
 لوكولو زجر وطير وا ىتاوقت قت داع قرا لاعربمدختاو رب كوس دداقىل فكي فكل إب دبتركت سيصاخن كل اهو الاو سك
 نوكولركل حتر وا تبي ايتن لكن لاك تمكألب كم السلا هيلع ميئاربا تررطح اجب روااوب ليئئاروب رصقنم اكن لامك لاين امكد وك



 هع نم هر تيب 1 دب الا لع ايبا 3 روسء ا رسبأو راي 2 مرابج رطج» ناد ااجريضنجررشو دج رت نبل 315

5 

 روأشيب ردو لكن اوجولم السلا هيلع طولودا ذددارب كح نلاروا م السلا يلم ميتاريا لس مت اومداشرا م :لار تاءاعنا

 و جس م امش ناي ذرسوارم حساس ىلاو تنكر هرثو7 ايداو ان لب نا ذرس كسا كياسل ١ اهب تس دافل تس مشل قاعد جتاسهكس لئأ

 كس رم ايق لابي دوا سال فير شت قاطع لادقم ىلا ماركء ايبنا ترثكا ل كر لتلك يدهس ماج كل قلب دي دو لد
 هاو ب نيب رتبروا ىلاداشم قرنبرسك لابي كتلكرب قدمت درو كتم - ء اغا كعمل اسر وريح و

 وم ةسكت هي انعديرزدللب اي اطعم سلا هيلع نك اب سبأ قل طمس اعد كن ادوا قلى اىرولانمتىكن ال ايكيا رف
 1 + لكيم لا تحاضو ىف اوك يجم كر ايانب نك م رك ول / اطبع قب انو ايدج مع السلا ريت بس وقتال تررن>

 نا -ه يك لب شئ ام فكس! رذيرطد لسا تالا بيج بي ب تارالا سباك لا
 - ركت يارب كولو يك ناك سف نعي! ىن م اكاكل ورمل يك دان اوتو هس يأ سس

 لول راكدبو لوحارب ىف عررط حرر رطو مكن اك ييدوا ىاطع تساوي يأ نمت 0 داشرا لاخس ماسلا ديلعارول

 لئأدلث تضاأباآ_ رم لكم السلا يطع مكي ربا قون لا لس مسي درو إ مووت وقروا لد تاجنسس كالت هم ارتب س
 اح والو رقى تحاضو كا جس كرورتاتمبب كل كسر مار ج تحس لن سراي دك ايلرك

 ايلا ثاعلا ادئارد/ لعن ل نار تع درب نت نك رك تسايادر لمح اول قلك نا

 لبق ىآ لبق ْنِم لآ ردت ال ّبَر لوف ِهِمْوَق ىلع اَعَد ىأ ىذان ُذإ ُهْنِم ُلََبهَدُعَباَمَو اًحْون ٌرك ُداَو
 قزغلا يآ ه1 مْيِظعْلا ٍبركلا نم فس ىف نيل لهو هيج هَل انبجتْساف طولون

 هيل اَوُلصَي ال نأ ِهيلاَسِر ىلع ِةّلَّدلا انييأب اًوُبَّذك َنْيِذَّلا مْوَقْلا َنِم مان ُةنْرَصََو لهو بْيذكََو

 ُلدْبيو امُهَنَصِق أ َنْمْيَلْسَو َدْواَ ُزكْداَر هممو َنْيِعَمْجَأ ْمُهنْفَرْعأَف ٍءْوَس َمْوَق اًوناك مهنا ٍءْرَسب

 ناب عاَرالَب ا ُهْمَعَر ىأ مُوَقْلا منع هيف ُتَّسَقَنذإ ٌمرَكْوأ َحرَر وُه ٍِثْرَحْلا ىف ٍنْمُكْحَيْذإ امه
 0 هيلع ُدْواَد َلاَق نال عمَجْل رْيِمَض ُلاَمُْعِتْسِ هِلِف (مؤ َنْيِدِهش ُمهمكحِل انُكَو تكفل
 ا نأ ىلإ اَهِْوُصَو اَهِلْسَنَو اَهِرَدِب عَِتني ماس ِهيَلَع ُكاَميَلُس َلاَكَو معلا ُباَقِ ِثّرَحْلا بِحاَصِل

 عا افكت نم ناحل يأ قتؤ كاد ف اًهِبِحاَص حالصإب ناك امك ُتْرَحْلا

 ري ا ل خبات ناو يعرب قو انيس ىلإ كو عر

 0 روحك لاجل زواق نالزختاو َنيدلارْوُمأب

 ُهَتيَواَجُم ىأ مك َدْنِع اًبَحَع ٌناَك ُلَِو ُهَعُم اًمهِحْيِبْسَت ٌرَيجْسَت 3 (مإ َنيِف انكَو هَل طيلة دجَو

 ْتَناَكَو اَهَعَنَص ْنم ْلّوَآ َوُهَو سبلت اهنا عَرّذلا ّىِهَو سرب َةَعنَص 7, يل هيملعو مجل ل زالوا



 ترس ان ريف تيب 1 ملا ذطجو ايها ةروصعا رعب داي مرابج رلج» نا الجر ييضتحررشوممج 2 نالاك

 انف سول ياقلب ودودة لِ دولاب ْمُكَمِصْحَل سّنل هلم ىف مل ُِباَمساَهَ
 ْئَأ 0 ا قيِدصَتِب ئِمعن 40. ؤَيْؤركش َةكَْمَل ا متنا ُلَهَف مك ِءا دع عم دب بات

 1 3 م
 يه: بويه دوس أ ءاَحُر ىرخأ ةذ ىو ةَفِصاَع حَْرلا َنمِيَلسِ انام : كلي ىو 0

 ٍءْيَش لك اَنُكَو ُماَّنلا َىِمَراَهُيف انكَرب ىِتْلا ٍضْرآلا ىَلِإ ةرْمَأِب ىِرجَت ِهبَدارِإ بسحب
 ينوون اقل ل رسل رو ا ا ا

 َرِهاَوَجْلا ُهنم َلوُجِرخُيَف ربا ىف وأد هَل نووي نم نط : هلا نم انت و 0

 هرب َنيظفح ْمُهَّل نحو هِرْيَغَو ٍءانبْلا ْنِم صْوْغْلا ىّوِس ىأ ”َتِلذ َنْوُذ الَمَع َنْولَمْعيَو دانيل
 :غا و هرفي وقتي عا ف وكس للا لبق لمَن اوف اواك هالو اوكيه نأ

 لا تبشير سعر عون ويركز رار والت وش قلب نا ال ةلز يدان لإ ليز هيو تاز
 ىِنَسَم ٍءاَبل ٍرْيِدْفَتب ةَرْمُهْلا حتفب ؛ ل شيع قيَضَو ةَرَشَع نام وأ عبس وأ اناث نيب هَمجْوَر الإ هَ

 # م ةلين ُهليَتاَو رض ْنِم هبا انفَسكُف ؛ ادن ُهلايجَبْساَف () َنْيِمَحْرلا م ْمَحْرَأ ٌتنأَو ُهَّدِسلا ىأ ُضلا

 ِهِتَحبوَز ُنِم مهعم ءِمَو َمْبَسْوَأ ثالث نْيفلَصلا َنِم ٌلُكَو هَلاوَي نب َتاَنِإْلاَو َرْوُكَّذلا هَداَلوأ ُهّلْهأ متم مدع

 رَدْنأ ىلَع اًمُهلُحِإ ُتْعَرْفأ ِنْيتباَحَس هللا ثمريت رَْنَاَو حمُفللٌردنأ هل ناكر اًهبابَش ٌىِف َدِيَرَو

 ٌَفِص اًنِدنِع نم ُهَل ٌلْوُعُفَم ٌةَمْحَر ضاق ىتَح َقرَوْلا رُبَّملا رَدنأ ىلَع ئرألاَو َبَمَّدلا حْمَقلا
 نم لك ٍلفكلا اَدَو سيفو ليوم زكا َو اًْئاف اْرِبْصَيل ««0َنْيِدِبْغْلِل ىرْكِذَو
 نم مهلا ةؤبنلا َّنِم يمر ئف مهل و ياعم َعَولةءاط ىلاع 6: نيرا

 نهب ىطُفي نو ِهِلْمِل عيل ماَقبَو مهن عيمَح عْيِمَج ماَيِصِب ُلََكُت ُهنآِل لْفكلا اذ ىّمَسَواَهَل موه حلصلا

 نب ُصْنْوي َوُهَو ِتْوَحْلا ٌبِحاَص نؤشلا اذ رحل َو انْ مل ليقَو كلب ىفف ْبَضعيالَو سنا
 ني ىف كيوب ىف امه يطأ هبوب اَفُم ب لمي ىن

 كِلدب ِهُيَلَع ُقْيِضَن وأ ٍتْوحْلا ٍنَطَب ىف ِهِسْبَح ُنِم اَنْيَضَق ام ِهْيَلَع ىضَقَن ىَ هيلع رق ْنَأ نأ َنَطف

 تنل هلإ ُنآب ْىَأ نأ عوكل وطب ناطر يكبل ماكر ركب كلا اكل نادت
 نم ُهلْيجْنَو هَل انبَجَمْساَف نذل الب وق ني نم َناَهَذ ف مئؤَنْيِم يمل لا نم "تن نإ دخل 93 00000

 نع اذاني اوئاقتسا اذإ مهر ْنِم موُرِمْؤمْلا ىجتت 3 ةنيعن نع كلذكَو تاميكل كليم



 ليد # "115, ايما قر وس اهرعضو راب ردو مرارج رطا ننال لصرييضتجررشو دج نيل

 ريخ َتناَو ىِئِري دلو الب ىآ اًدْرف ىنْرذت ال َبَر هوم َُّبَو ىدان ذإ ةنب ْلَدِبيو اًيِركَو زكذاَ
 266 واما نوفر م قاسم ما م ل ”ودم ”رعاإ 5 < دس مم اا د ف ها 0

 هل انحبصاَو ادَلَو ىمْحَي هل انبهَوَو هةاذنأ هَل انْبجَتْساَف َكِقلَح انف َدْعب ئِقاَبلا «م:ؤَنيئر ولا

 سادي م

 ِتارّيخْلا ىف ْنْوُر دبي َنْوُعِرسُي اًوناك ءبآْلا نم رد نم ىآ مّ اهم عَ ِدَلَولب ثنا ُهَجْوَ

 يف َنْيِعِضاَرَتُم 8:0 َنيِعِشح اََل اًوناكو انباَذَع ْنِم اَهرَو ايَمُحَر ىف اَبعَر اننوُعْدَيَو تاعئاطلا

 هدرا اَنِجْوُر ْنِم هيف انخفنف ُلاَنُي ْنأ ْنِم ةتظفح اَهَجْرَف تنصح تلا َمَيْرَم كد اَو ُمهِتِدابع
 2 و

 ىلا سنإلا ه9 َنْيِمّلعْلَل يا آهنْباَو اَهْسْلَعَجَو ىسيعب ُتْلَمَحَف اًهِعْرِد ٍبْيح ىف خفن ُتيَخ

 أ نكد زوبانلاوو و ْمُككَتَم مال هلى هذه نا لف ٍرْيَغ ُنِم هت َذَلَو ٌتْيَح ِةكِئالَمْلاَو

 أ 1َوُهطَقَتَو ' ٌنَوُدَح 0# نوُدبْعاَف م هَبَراَنَو ةَمزأل لا ةدجاو هما اًهيلغا توك لآ بحي

 لاق ئراَصَنلاَو ٍدْوهيَل ٌفِئاَوُط ْمُهَو هِي َنيِفِلاَحَتم مهند رم وقفت ىأ مهني مهم نيطاخملا ل ضعب 5

 نك
 ِهِلَمَعِب هيِز :اجنَف يأ ؛9َنؤغج زاَنَيَلا ل ئ ىلاعت <

 0 نوما بج ( تس روف اي دوم ماو لدي لعب اكد عبار روا )كم السلا هيلع حروف ( تح ركل )رول... ب
 اا ماوس( لكي قاس مالسلا يلعط ولروا م السل ارييلع ميتا ,1) ىت لتي( مهتاس هس اراد تال باك اعدرب كك كس مولى يادوا)

 1 ماب تب( كح ءاوسدجت اسكس ب ل قرص ناو: ارواذ نع

 0 (وج وك وشن نا )اق طبل وشن قرات فس لوبن تس لوكا يب يلا لدباكتلا نس مت ( ع

 قرع - تكن لذ قات 0م السلا ي اع نااميلسود ءاوروا ب درك رتوك بسس نلا فس متوس_كتل سرب يق تبي تاولوو كس

 وكاد لإ باكل وكلب لاليج اه سدرك صيف ليث داب ل تيبكو د بنج( حس نامبسود واد تس يروم عن او لدب تدايع

 ل درا قلت نال تول نيا عجيل عع ل جز اخ تس و نااقت ردك تاز ننزل رول

 نااميلسروا مس اجاب د دوك ولاو تي كس نكاد وب كن اصقنا قزوب راك وب رك اقبل صيفاكم السلا يلو واد) هك سد
 راخ كلا ا م فاطم ف راد تس مدور لس لآل 4 72 اهئاودت 0 دعو نونا

 )كد دوك اهبل لصيف لما فس منوم ( ني امىدانو اوك اء لإ كت تضو لا قرب تقود كس هلل يد ام

 ريل ر كس لو لس لولو درك ياي -اهلرك روجر مس ليف تسال مالسلا يطع د ناد تس جو لا انت يلحس دانا اه لوفورلسي

 نش )اهتايد مروا( توبنا) تملك ف مت( سلي لوفوو نا )وك يارب دوا( كح لصيف دعي اوم تر لصفر سود نكي ايكلميف
 لدن وى ا) كس ةسركايك تدني دداهدمل ول وراهباهتي درك اتدجتاس كس مالسلاريطدءاد نس مروا( تاسولتم كني د

 كح نادي هي نو لنرا ماما ركل وويصملا احدت اسكس نا« لي رك ايل نت ة ورك اطلس مكس نا -ايدانب خباج توك
 -.اناحوم عت فورصم اكن لا شم ل يتم مالسلا يعاد نرك اتاك فود نا )كس م هس اد فس .كيددا ( دم ببس اكان

 لك لى ئاسودزروا )راع. عل قرار نص كرز نب أ لس متروا(اهق تددقاشلا اره تا سسهس مالسلا هياع واد



 هجم ارم تيآ 4# ما! ءايجالاةروس!عرسضورإي  اهاع رارج رج« نال الجرييشتعررشو امج تناك

 لاق ون يح) ايي لع 27 ثلا ىرابتتوك م وو كا انك نوم لاعتتسا اه لو زل < وا لي تالا ترو لش

 فرط م ادتارخر يمت يجنب هيتاس كس ناو مكدصحن ركأد نإ تأ قي ملي مكيصحت- وم ترب اجريفم كل هس رابع

 ركاروا لس ول فرط ىكم السلا يطو اورو ين ريتاس ل ءاي مكد صحي ركأروا ابوك قيل اقتادضدل تاكو تعب 2ك فس ول
 مايلوس( رك ضاقت ى دابر زري كات اكدةمج لش تروص ا ليم جار فرط كدر يخت ربع ثم داس عا مكصحت

 رادرو ذ لاتهكس مالعلاي ل ناهس ةس مد( كسل تل تقادص كاسم تنامي )راها

 مل تروس ىف متن !ىلوأود- لن ك اوم قب ثمل 0 ًءاخر لكل ةفصاع لم تب [كياروا )اق اي داني اوم

 ملل تفرط كنك رم عا قم مكس ناو اتاي هر ا

 ب كس كس مالسلاري اء نامل اق انا بر ىاقنادغ ) ىو + تر ملغ لير قرد( مالك نتن )جس لدار تكي نس

 مكي ساءواي دوك دج سف ة# لاهتادخ كلا 1 ى شاول زين كس ناب لاب ج ماه كسى ملل ئاكرا مقا
 نلقايددروا) 2 ة اق لس أك هح نادت( كل كئيسدرك اج ذس من ) قس ل لاول اطبخ وا (اخق لب اطمح كس لوض ان كس ىلا
 طوف لش لورد تيس ةسرل كم دادس لادرد( تس للارهاب كس الس عنا

 ا دوم تارركالاهقيي خرارزع اك تانج ترو )تل اوهنأ_اهينسكن لاى مكروا( هنت نس رك تع اك هرمي ورمي هوالعس ى لذ

 داك ن ل ماكروا ىلا لكك ت لابي - ةيسد دكر رك وم روحا يد ارت ايا يل دري كح ناو ون امو رداق حس ماكل ا

 اراكر وكر كود نيا فس لوبا لب ( تح بلا سدوم انناو لدب تدابع ىدحب م 10 اك ) مالسلا يلع بوئاروا( جاه

 اكنلا فس لوكدل مانت كويت ة اوسدكب جهت ايكو رن اتم للام حل ا خل اًضو الواروا لاءاراس اكن لاك تفو نج )

 ىئر كفيلا ا( قار فت” ل اس رام ا ايد رت« هربنا اهيا سيفيك دوا لقوم لكشم ىلإ زكى رن زوكىلا تنذو لسا_-ايد زوجي تاس

 قاب ىتاسبروا لب ا ددقمء اب رك ادعس تءارق ل وفود درسكروا ديف فلا كس ىننا) جس نايربج اذه لع لاف اير بس ةظر واهس

 يدرك بووك ا قفيلكنزج سيروا ىل ركل وب اعد ىنلا حس موس( كس سي يورسكوكسفلا فلي اب ددقم لا وقر واكس ل قفركفلا

 كح نلادوا( كس تاس تاس نش نت ك يارب حس لج نا رواد الوآ لك حرر ل وفود شن مروا ركن )ايلا طعسنك اك نلا لبنا لس مكروا

 .. مااقاكل وكرابا كيا لابي كح ثالاح رض ىلاو ىلاوج رول رمي ديت روا ) حس بيس كس لان تضر قي ا كر وارب ارب كس ناادجتاس

 داو اكو روا يلوم لختت لم فس وسرت "لوك هير لابي رمد لوفوو ناوج جين لدايود ل لاترللا _اكوجا اسود

 ]ذآ جرير ل ررسزاا] كج قالا ب راسن وع دام كنا ل ا مهعم مهلشمم كدت كا ل
 لا رف تروا تعاطا ىلاغتارغ) 2 ل نولاو تس د م دق تبا بسس( ي) لفل و زروا سيروا, لتس( تق رك زرقا( لوم

 2 نخ ولوا راض يس هو تاق هند 10 اع تروم راك الاكل فاو لبي تتر قي اوك سس نا فس ميزا( ع كن كن

 تاطاعم لس لوول تاس قادوا كراديب بش تار ائرو دوا تكسر و ذود نادادول هوك ث تك حس يو سا لفللو زك فلو:

 هد( 2ك ركن يل اهر تع ل لر وا( تح ليكى يك < لايخ اك كل وكول ضن ل ومب نر صغر ردا نس رأ لن

 كفي ارو مافف مال جا )كك لح ركومافو وكب جب( ح نونلاذ جس قتروم خلاد لدب تدايعكدتإل.- م قئرباشي
 ّ ار( لل را لكا شم با ام كات اره ىلا سنن ليلا مد نوكول ناوج ع دو

 حس نلامكدكريدوا ايكاك خس رك يق لب كيب ك- لمت خس ملاريبج_ك نيك لصف لوكا ياك كس نامت نتن )كح يك



 ووسام او سف تع أ ”اولضط» ايم اهيغالإ قر وسب !ترعمتو رأي ا ”رابج رلج» نا الجر يبتلع رول رن نام امك

 لكشيمي كس لجيروا لي دات كر دنس. كرات كت اد اليا )اراكإ حس لش لوريجدنا نس لوفي ( كس ني دك يو ذضا عل
 موك تزاجا كي رخل ) لووراو روصتوت نت كت بس ليت كاب( عسا ) بأ ليقدوج“ لولاوسسر تك( كاقرات
 ياو ولاو نايا مترو( عسسمجو ىل اعد نلذ كانا ) قده د تايم ملا وا ىل نياكي لكنا نس متوس( نال
 اركز ( كنك )ردا ( قد تاجنل ثيأ فس متل امج لاو تس كوي رفعس متو بسجج تنس فيلا #4 كلا ) لإ تس دك ايد تاهينوت
 كم شرراو الود داك دو رب سري ارك اراكي أر اكددوري يس فس لوبا كب ج( تايدكز جس ىتروم خثاو لرب تد ايعرحباءاك )

 نب راشيمب رعب ل ]1 وءاقك قول كوك 0 ل قت يآ ةشسراد نرتب دوا( جس ددن ىك ثسداو لوكا يمك هكر تدل ال كم )كر
 روا)[ دل قوق ديرك لا نس مترطان كلاددا( ا[ )يك اع ىّ وكنلا ذسمتروا ل نكراكي ىانلا ذس متوس( لو ىقيسآ [وللاو
 ( 2 را زكعرع اما )42 كن او سوو ل لومي ( ءايهنا بسمو )كت ( قب ايدو كيلا رد تس :6اديب مالسلا يلع يم

 كل ل ركب د اسس دام دوا حس افوخ ( لح باعه دام دوا ) لب قوش ( كس تصر قران ) كح تسد ةس دايز ومكر

 نيا حس كيا رو )يلاهيوكل مانيب ف لوم ( يحرك كاك رم ل ل ناد( تس .رف عروض عروش يب تاادابع ل )
 لت كاي كس نا هس اللا يلع ياربي حس مكبس لاقت ادخال كد كدب رود يا لن نا هس مترجم( كتان كت
 «نوئانا )اي دانب ىلاشن ك كس سولاو نابت ايت دوك تزف ناارواوكن لا ذس متروا(!ومرارقنتس زد اك ريب لت كرام كول

 لش سا لدعاودقيبرط- جس قي راهت( مالسا ني دال بك هس ( لوم تدام فال أ ب ناكل كس لوتشفووا لج

 7 ورك نم ىو ريم كوس لور كد .هياراب# لش ردا( دم وهدم اق قي رط حا قل متاذبل بس ليف التخااكى كك

 ىوروا_ةلس وب ميت ع قرف 9فلروا كفا لم ساب كس ني دوما لش لب [_.ايلرك م زكي كوت ني دان لن ب ش

 -( كس ل دءلدباكل معاد نامت تلفو لا ) ل لاو لس ؟لاماو لاند امج بسمك( ع داشد اهب يا لاو كد اصأو دوب
 يأ

 يدان نتن ءراوم ل اسكس ماسلا يلع سا لين بولو ودار تس ؛ ينل نا نول "0

 رول را زرع ل يح نق قار 4 قرات احم ناك قاما قرت دول دوا درموج لك اطمح تمدد

 - ل لاو نإ دللي لاك او نارا دا 0
 < يل اقرت نافوطرارمس .ميظعلا برك

 ٠ ل ماكحادارعحس تاب رواه ل نك كس ىلع نم ل“ .موقلا نم

 ب( 818) تبوس عري نايسرد ك مالسلا يلع ئوصروا كس نا لوم كل اسوسرمت كم السلا ريد اد .ناميلس و هواد

 ا سم

 -ان ماج لب لوتيتكا او. جرمثباكل ورؤلاج لهي تتذو كس تم ار .تشفن ذا

 حما بر كبي يدرك اعتس أ ذايب كيتا عبروا قرناس نكي < كى الرب ل .مهمكحل
 د ار هدد( دارنا رواج اتم ل 2

 كرا يكل اوس ل اوي وي دس هفناتس لقب مكس دي لاق ياروح لابج تساي روج باو لام .نحبسي ؛

 ة ررضق ن1 لور اج قس ؟ فوراس ماس يطالب ي ابدأ حبسي كاجداشرا قد قايكت يكف
 ا ارا رقارا ارك ري ل اى ترب كراع: كس



 وسان رف تع 1 4# الجو ايلا ةروسءا كسور اي رارج رطل نيل اجر يضتحررشو دمج 2 نملك

 يب لابج ف طع اك ار رايس بوصنطر ءاني ل فوم دعم لوعفمو وون ب - لا جوود لوب بوصل .ريطلاو

 أاضيلا تا ا وم ترايغي قله فوذح ربخر واءارتبم ريطلا و مكي ةررظ لا سس ايكاس ذب قع رت ارواكس

 وم فطعرب لاس ركن هج لبي نحببسي مك و

 تءارق خت ل مكلصحتح كل للاي جص ل ل نايس للنار .مكصحل

 اوربي ب تروق ا اساس ات مكنصحت ردا لك وباع كىلاتتادخر تري تروص اجت اسس نو مكنصخن- لإ

 كومار قرط رز وفرت سد امص اك افظل نوثود هر زروأ م السلا يلضو

 - لن قثاكسرما لاهي ركع ماهظتسا فرج لا لهل .معنا لهف
 قولو ورم روا نتن نلاوبح» ناس ادار حس ناطيشل جس لاول اكو ديبعولا كود نارام هس ناطيش .نيطايشلا نم

 4# نام رفانو لشعوب جس

 ءارتبم عر وفر م_كوج ب وصنمرك وم فخر عرتر لعب لاقروص ل وفود جس [نلسو ب فوصوصروا ل وصوم نم .نوص وغسي نسم
 هوركول ع حو وابي قوس نسمي اورو وحس لش ل وجر وزواج ل  تلروصكي لا را السوم ءانب لكس

0 | 

 ياي آل كلاس درت سيب ساد كيا اج فالتخا لمءالتتا تدم ىكمالسلا يل بولا تررطح . رضا ىدسسم
 يكن وقاكىلاسورمت 2 رد قاارؤابقب لمان كلنا ناهي )نب كلا فس ماعلا ئكءاد واه دات لش ىراي

 ماسلا يلع قاوسا ترض قب شي ل اي كم السلا يلع ميقاربا تر يس أ ايلتس نضل نارحوى د يباع
 نبا اشبي تنبر تام مان اكاى ديت كس كل لالا و اول ت نب تا[ هلل حس ل والو كدا زجت عسب كس
 اهتم السلا يلع ضسول نبا مارفا تنب تضراي اهم السلا ريل ففسو

 .يانيارب نع زركاوم مكي آل لوم ايلا تروص لك ارك جانب مولخميتس لاقت اود. رض نه هب ام انف شك
 00 عكر ر ا ارم مارق ىت تسرك سواك هس لارا وب متر إي [ل كرش اك ىلإي لب تتنك لسن هدا

 بالادب مت ذي ث وجب شت دوا كيأ لب هيتس لس ورام ب ني ذاكر ف رعود كيسا باك المرعب كس ةخذب لآ
 ُ يكن اي تاس اناقلا نا ل ص ةروسوكى ا ايكوم ملاذا اكل ول راعي قديما ماتو تعي ىلإ تيس رول لل له شن

 | .بارش ودراب لسغم اذه كلج رب ضكرا_ج
 اكلاسرارنب نايمردك مالسلا د يلعةر وف تر ضر واكس ب 1 لب رجا دج كس يو تسر طخ السلا يلع ل ردا . سير داو

 تافو كم السلا يلع مد آت رطت توبي 07 لوب لي لاسومتس تافد م السلا يلع م ات رفح تدالو يآ آ_-<_لصان

 - لوم كلاسوسس اوت ام لك كس [حررلط ساس رو دئذ ككل ا سوسن ذي 5 ب ادع كح عفن رول لعب لاسم دك
 رعشا موا اذشم_هكح ليون ب لكس لايخاك وكوب < بقلكن الغلو ذروا هس رثاء .لفكسلا اذ

 -ك ىف ب آله ب ادار كروت نكي ةركو

 210 11 ا لا ردق .ردقن نل

 هك لجبرهير واكد اكييد دنع 6 - ليث لايكيرامددعتموار مد ذيصاك م تملظ .تيلظلا ىف



 اس حرم رسمت 7 هل اة, ايت لا قر وص, ات مودا 41 2 ءارج رلب, نال الجرم رين ثوم تن ا

 عرف + للعلا فالتخا لاي # داب كس تدك ا دع ل قرف لذا

 تاك ذك راو لو لياروا ناد نأ: : ناد تاسع ند لتي لن كك

 ريشا لي ارق لا يدل اهرحإ رداك: فوذكإم اكل الش تدوس اج ليقلا سقف لاب نا هلا ال نا

 -اهتووثا تنشب ٌحراقيلااب نارمت تشب راشيل ماناكى ديت لكم السلا هيلعإي ركز تررعح .هجوز

 < عاود كل احد لو ردصمك إي مانع ك ف وم لوعفم وفإب ب وصنم :انهروابعو

 ورا ويلا كر سو درو سمس تم اذار م هده لكس ةسار كل وتب ل ع .مكتما هداه نا

 -تء ايا لإ رطدارم حس دقتل رطروا حس لول انا مق س

 لقب كريد ون لترك وكول روا لش تس وم دحوم بسس كس بسد :.لكوج ردا اهق نايباكت اعتقاد ماطسلا مبتلي اهنا كتبا ............: يار
 يل يك ءااينهس نهرو ايغ زادوغ دين اوكار ر واج دوجو مدت سلس تدار للي لوصأل قا لصف 1

 لست ل لرد كانا وعم نوحلاصلا ىدابعاهث ري خب ةدحاو دما مكنما هذه نادعل كس لا-جس

 جس ىلاو كل ازنموكل اب لبارولا زبك باري ست م ليف ىواعم كل كس ريك كن بج اهضم نلار واتس قاب

 ولنا لس موق لكن اك جس ايداج يله ركل اكم السلا يلع حروف ترف. : مالسلار يلع ولصل :4 رش

 رق آلب_ة لت فلا اود ولة كل يش نامي تاون اسكس نااوج ب آروافايكن لاشي ب حس رهط ررظروا ليد يفي ا

 هحس ل نا تس دركداب ريو دايتال ورفاكن لارا ردنا رج لالا تاك ك ادري ل كس نا ف مالسلا يلع عر فر كوم ناشي

 يات ادن كوم نام رفانو شرس حررط كى نا كو لوا ىنئاروا_ كس لب اكريب كوك ورنب نلمس ريت ب نددو هكر دن الاب تركيا
 5 كىزر من ارعت لك قد خل تسال نايم زل نول ل نإ يار هكر هاواي رموكرافكم اقروا ل دق امد كيس آ ب

 -تد ايا اي ارواع دكت .يرفك ا لاب كس دارفادنج اوم ناي سد ةسرل روان لش نا كيل اس( 80« )وسو

 رفاكي قب طمس اعد كن اروا يدالداراكذعج سس ءازؤيا لن اوك بحمل نارواوك رون تررطح ل ىلاهتادخرخ ؟فيكر
 حس قكوم قيل اقرغد نافوطوارع سس مهن برك هك هالو داب يو وان بس كس بس اك ردن تس نب دق

 م تل ارت ”نلولود ب - ليث تاج انس تق كس مالسلا بلغ نا ىيلسو دو اد بأ موا عل :معالسلا اهيل اىبلسو وو اوس

 كليم ي ليتك دقم هت تركك كد كس تاءدقع حس بو لا 2 ني
 كس مالا لمواد ترحم دقن ساو لوب بارغ قيكى نجد تزف قبو _ نب هي توك ت ار قك سك ىلا

 دهس دوه او تيك لاير نان لت ل نال كيف ايدلصيف ر ركن لس |يصفن لكم رقم ل وبما كج كج نا

 , سرك فايد انلسوم قم حررط ىرسود لصيف زكا اما رف ف وبلا او مولخصولمالسلا هيلع ناهس تسرح لي اب

 1 2008 سرك الغ تيك ماودك اجاكس او لإ 100 "اح دهس دوك او تيك ابكي دك ايان لس لوبا

 رخو حدادا نول رك ناالاو تيك تلا وز انواناق لح 2 22 لول ركب 2 | ثا ساب اع تلاع ىا تيب

 - لب اج قدرك جلادوكك ل ان كس نتا لاي رك وا تيل او تيك 2. اج آرب تلاح لبي ىلإ ا تيك مج روا سداح اهداف
 ناي لس نا 1 رثولى ا امتار فرد ام _لهتيف ب حس دج وب دج ىلإ ا فس يب آلي داق لوري د ذب لصيف ناكم سلا هيلع نابلس



 وحرم والا طيء ايبا جروس اكرم هدا اهع . مرابج رع نيل يعر يشن عر رواج زن نملك

 لي ماوقا كس دوبي كيت نر اك لرش ل كادوا قده دوكن اهبل جب كلعيف لا نس مث نك“ .نميلساه اهم هفف هك جايك
 كام السلا هيلعد 1ك جيان لي حس لا نك < 11 لشلإ بر ضروطب لسيف تروا لن ادو تكلم السلا يلق نابلس

 تالا اول كت قلو ل ككل ىنتزاتازب نايتن ا ديل قر مدقم تروصلب داق عرش ف الخلف
 ترا زر نق نع ىلع ات م ىتض ات اك قرش نلف اقروا د لت واولو ىلإ ركب وك سس او تريح لع نااينض لس مالكا ريل اعد ارحل

 رداع ار ل ند نر لارنو وب تدور تاك رسود تاقدنم اضراب رف ن وود فس مالسلاديلع نايس سس لا انت ناصتن

 ًامكح انيتا الك _<س يك يب ل ائافلا نلا فس نا رقى ا-اهت لب راحت لوك ع سولي وفود كس للا زو ك نر كويس
 ماليا عداد رلصيف كم السلا يلع نايس ع اجاب عبلا_ قدك يارب تس لي وفود نا ةتسدتو ملكفس مارك .املعو

 كل /تيعاعر ل ل ولوو ل سا لتوبا ارتب تبا لصف كح

 لمت لة روع 12 ور ناشتتا# ايار قل لع سرا قود لبس ذاع قالا كافيه ع ناوتس
 كح لودؤناج تاء ج اك اوم ناصقوج تس لور وفاج وكت ار تدبلا هس دي لولاو جراب تظافح لك عراب خيسا تو كس ندرك يارف

 0 -<جيروللا
 | دنو و تشم ثم هرج دوا ذاب سد هو بسجل قئقكى د ىلالا لشن داوم اطسلا يعد اد ترض كس داشرارمج

 خل ذك © كابي حررطو اة اجوم عنف ورصدت سكس ب آروا سام كرر زوج اد يلي
 ساس لاب كح جسدك ةرقتسواط نع ىلا فلا قب قرشا وصولا ترضع” تنفو كس تاركا هس لب تمي اود كيا

 ل1 وتوك لال يامر فس في ب رج عند تلح كتتيد دوا تكس رمل ذاو [لسر كنا قي [_اوبر زك اقف وضحت [نرط
 ش كى ريش زاد [لدؤاد

 نكن رقى ريم يقي ياك انوم مولعم تح لآ! رثلا لوسراي ملك كل ف امرف ةئاوم مولتمبر بج وأ عوموا ترطح
 - لوم ياو[ واد ترضتك يسال هذادئا سلا. . تعذر قا كر قروا لشق و تسد

 لك خت وكت اذاوآى نا زاهي تح هت وم لوفشت ل عت لوؤاهب بنج ةواد ترضخ لنكن هس لابجر يخت

 رك لبا قرواز يلا تربت كن اوكي جس انكر نئمايل كرك دجتاس كس تيما نتا ساكن ةرق لتس اب ىبسركا......< طل اول
 مايل لتس لابآكت وش اكس ارث - بس قل ع لواهب زاد [ى نانا ماع كي اجاب ايكو كس تن وطب جي أ
 -2 جر يك ترك اج ل ووك لاو ذاب ركز وهو ودهسروا لك !مالسلاريطعوؤاد ح ترفخ

 دابا كلوعرز نارا ف لا ير دامس ىفانب لت رول قاد ترطنح فس مك لي < د الت نامحاروا كيا نيا دعب كس لا

 كوم تعامل نكي حا ركذ لباقي قوبل ير ضر روا نال اجد لوم لوح كس مالسلا يلعو وار ترطح

 نا رز لوم لاب كي ًآمكاكة ساجاهك جي الج ىلد تاجا كاي ردا ستى لان ىكلجيي حسم السلا يلو كاد ترضخ إذ

 وفل حركي ع لائم ارت اقلطم انتب هريتو بيرت تال آد لوم مولخم تراب يب سس ىىا- لمح فوجب ىلا هواي زن لي تمدنص
 2 0 دق لات ف اجيك لاعتسارب سول حاضر وارص ام

 راق اكاومرخ مزج ماسلا ريع نابلس ب ا-اوم رك ناكل اجر ختم زجل مالسلا لع واد هليي حس للا 000 :ىلامبلسم ومش

 تاور وكي آهدروا ةيسدمتلاوم ب آ- تاج علم وقصي رؤس او: تس اح لابج هد - تق ايكاي دانب حجات اكن اوكا ورك <



 ورح رسم تع 4 + ايبنالا قر وسعا حرس راي رارج رلجم نال الجر يسقثعررشو رتب تناك

 جس ىلدارم ىلا داب اوم يخل لوكول لب ىلاجوم

 كح يس ددا-هريغو ناثج روارتي نايك ايل ني فيل اتكس لاد ترضح إب كه اعك كبس يب فس قاما

 -اوبب كم ايبا يك نبي ةافيطل حلات
 يالركل اك هريغورجاوجر وا ىلومرك از لسوق يع ررسسرج كح عك يدرك عفت لس ب 1ك تسانجج رع حررط ىلا

 < داشرا لمئابسةروسكاهيبج_ةنيد ماجا ريو تصرخ قريت شمت تس كيك كم اكسر هددددوا[ررط ا كت سك
 نترفاكوارمعس ناطيش .تليسار رودقو باوجل اك نافجو ليث امتو بيراحم نم ءاشي ام 'هل نولمعي

 ل6 تيربو لشرسوج < لاش ولو هرب لن موف ظل ناطيش كتويك لإ
 حب تكس ماسلا يلع ناسيلسوكن نا اذ رواش تمت اوك_اهننسوك ونج شرس ناك جس دامشرا تكي تاس للا

 ؟ك بلد اوثت دل يرضت لس ناري شدو -اهتايدرك

 هن بول تررطتحروا سدا زيت اص ذب كح ٌلاكسا ترم السلا يلع بهل هول :ماطسلاريلع بولا ترضخ

 نيطسفر بي برغمو لاشي برع بير دكال سي نك الاع قلل سس اهق لنكن اكسس كتل حس شد لوا كتي لاعب
 م دم ادب موشن ناقد ليز رابش لاول تحس رورو لا ع انتل كل أ بركس عرس نرش
 ركوظ رايس زعت دونا سدد هواط ل لااروا ثنوا ارنب نضتروا لير ثصكر ارنب تاس لمس اهب تءاسدوا هلل تاس بآ
 2 كرو تان و نيتك

 تروم ترهشر دق لا كركر لن بولا كيك رع ىلا هت ادخ فور كيب فس نااطييخ كس تياود كتي دو
 ركاشورباص هتك هولا ابو مولعم ون لب اب ل نجت ارز لي كر سد سمج تاس ةكتس بولا:

 رك اثير ب ع حررط حرر ناطيشب ان دل يكد كس كن ن 1 ىلا اج اج ررط لتس هايف كل ابرك باج د لإ
 هاتفا رار هلل ل نر رتل يح ع يف نجع ةرابز لرد فل بو ران ارو
 ريش يادي زمر لانس لا ااح تياظ لكك نينكب دوج إب كس ارك كل يدرك مور تحس دال كس
 نك < فالسغا ل راجي كم السلا يلع بويا تررطخ_اي وذو جتا سكي ؟ذس ارب سس نحر تأ كن لم قران ند
 ليي لوقف لت يلملم شارو هس فانا لكل يع ضم تدمر عا لك رابي تتلو هدشطس تاب كا لاعربم

 يكن ب ديبع ن ل, دفلا دبع رعت نكي يسد لاف حس ابيب تارك امد تس لاقت تركض عيب قوي لآ
 تنس لددخ زو قوت ل ع ل تينا ع لاف باكل [لفاسا يان كتل مة ارف

 - ركل التب لن تريم ىلا زكرب ا ىلاهتادخ لوم ل العب لم ضنك مارك الدلتا لع ني ردا كي لع رت
 ا اوبق اعد كيس اخ انج كذب ركل ث هدب سوم ةس كاعد تفو قا سآ [روا اومبرم رص تسب وكس ركن كيب

 ئانم مدل اوب مولعم كير سس لسا -ايلك وكيس 1ك ااكيس رواد الو كس ارجتاس كس ىا- حمو رود لي راي روا سيفيك اق
 بك كاب يسكب زج كك يك < قلل لعمر ان فرط اح نيدباعلل ىركذو هس للك

 -_ لو دل دع



 ووسام رس تأ 9" اييخالا ةروسءا عرسك داي دارج رج« نيل زجر يطل ررشنو دج 2 نياك

 ١ ني رم ةروسرك لاكن تتح از اصح مالسلا يلع مقارب ترض ماسلا يع ليسا ترج ند ...: تعام عاصي

 ىلإ كت ى اي ع فااليخا لبي داب كس لغللاو و تررطح_<س كج رزكقاو قم اكم السلا ر يلع ل يروا تررضحروا يس 3

 يه اقر( يوزع زا لارا ا تع ل افرول نا رام آله لايخاك لولاك ايج_ شخ تا

 -<س اقري لادوات كسك ايد دبخ عسى هع هاذ ذاذ لفت كرا أرسل و تس امرا يتروا

 لق مو بج صن تنك -< اف لع زرت ان اكس آله تي رؤنروا كح حس لب لج ارسا ىخب ء ايها ب آله يلق ني

 بح 1من ي# 1 لوم وس 2 1 آلا تل نلا ولايك دجتاس جي اوك وبأي ارا لودر 2

 -كت اى ب الجانب مولتن ل

 ل لوم اكول ل ورم طيس فس لولاو لت ايلا ىايزكك جول اتحارص نيحلاصلا نم مهناوأم ركن آرق
 جردب ئراص لح ىف تارطخي بد كج هديقك اكل وثارطسروا قمن ابكى مليا لظك اهب كس نا تدبن يوك (اهك د الت

 كس لوب لوا

 هن كم عير كاني ىف فرط اوين لب قاطع لوم ماسلا يطع تب لف ١١١ : م السلا يلع لل ترضح تق
 هيلع لذ تزعج لمن سد التم لب ىلا رفانو شدوا ايك كل وبقوكت ود لا فس موق ن كما د نام ا تدكدوكم وقس آ

 هس قى ااهترلذ وجب كج نيام وقلب كف ران ترش ب 1 قئوج ريت الن نس 14 باززع_لك اعددب كح كس كا فس مالسلا

 الاوت ف ب ازعبا لكك يدق لإ هك زوجك كاك رك اعددب ماسلا يلع سني تراكي دري بج نس ماق_ كك لك
 عرورش قرا زوري رك اسكس ىلا قت ادرك فس بسروا كك 1ع شرم بااروا اوم اديه فوض لبي لو كس نلا لدين لن

 اد لاثكتااتالاو يت فس [باعوجرواىل نكدايرف كنا ذس لات ادخ سد دنمر شف ماانرب لوم انك سو: عكس يسادوا كدر

 هج ركا- كوع شاورء<س لتر ورض لول ابي قرم باكر دك ح لابد قو رانا الب مالسلاريلع لب ترطح

 كين لاما ا ةيبل_اجاج اهكر املا كقول مق كيم ناش كايا لس تون ناي اه اهب ع ةداهتجاوك اور ىلا ىقيا فس لوبا
 راوسزل ل [اطإب دد كيا ل تعار ول حس ومب او ركوب هد مول 2 1 البام 5 آي ترورض

 ' ستي يوكل اقتادغدوا ات ىرتوادف تاج ريب سي ريمكس جك بردا لوم ديبي س13 كك قلع تل قش كوب

 ه0 لكك تجي ىادإيآ
 موصتم اي[ ف لوبنا ناي ةساجدم اك مكب ن ذواكق دك اجود ىلا 3 لبن يرد كن ل ابك بس تس لاولاو ل

 رو الاول ونالكلم اناكى تي [بسجب ل ىزادتادع ررخ آلاب- ليد للا ذ لاي دوولا يس آملا يك يطأ راو ركب دوكتدوص
 - اهب شئنا اصقن لوك "0 يآ ىلا نايا لك تلج كياوكن ا تس مكس لات دخول يد لا ل ايدو آل

 نون_قأىباج كى جم تسبن كي آبو ىا-اهقدانديت ك- كس ب ؟كيب اك الكب خ شاف ك- كس لاب آلا
 - لز تكل عب لع ىلع

 قديب ل لك ةاو ةدزو ندع هيعا# قرش قررا ورث ادرك قع فيي ل لك نا

 حمى انيك انوكيس 1 نيبسا كي 1 اعددوا كاعد فس يس 1ع لويطي رات نلا وفي دان كت ادرج« فار بكى ايد سود« ب دات



 00 ب كاطع اهمالا ةروس اعرسو راي امه مرابج رلج» نيل اجر يفتر شوه تنل

 500 اوم بتم اكتليضف اوتياغخلد ل 5

 كج كج ايارف فيم وضحت آقكىد تاجنحس سايد ب كرطرب كب ةروا لوم لوبق اعو كيس 1لاعربب
 كرما ى سس ماسلا يلع لب ترفع لاري - 17 نقوش او ل نت ان ا نما لك مالسلادي ا ترص

 يو اس لومدوصقلصييب زنك السما متي اهنا كوت رك فاعم كك تماوج جو علم وجاب قرم سيفا
 .ايكايكالتب لاء التخا ساوكيس احس

 رقت دل يوكل ع نوازل[ لاروع جزع ةرو زك لمجما الملل لع[ راو دا : م السلا يلعب ركز ترضح_ ص

 ثراو لس توبوج اه رفاطعد الواح !رثلا الا. رفاعد ت ىلاغتادخ ل فا ههت ف مالسلا يلعب رك تررظن”رك نس ناايب ب لابي
 -ايك اعجب وك آل م لعرم لا كس رمتروا لل وق اعد كس آ ف لات ادهن لح اذ ىل فك كم اكس دار او تاكد لا دود
 نفي ا لاق هس انو ومف حس رقاع ىتارماول لس ب ارو ابيج_ قت اب ىكاق ديب كي مليا ؟رد

 ب تؤ زازا اوت ىو لنلال حس درع هريطو ذو ربت نبا ريعسروا قود ر ف اديب تيحالص كل صرارتن

 لات ادضرج را لت تس اج يبس درك ايبع باهسا ىنو لل لوم اريهي تس بابسا نتج أي وم ب زنج جكس اتوب مولتن ىلا
 ش جس دداقري نإ وكت بابا خب

 نلارك ىف ىلا عس ساروا جس ناميا تمالعوج كن تس رك ت قبس لبث اص لامعا ردا تءادايحل سس قدوم فني رن آ

 - لوحتي ان تري روبتسو سمك ل ايكى راج وا تمي دوب تيب دب

 سن رقد لوم السلا هلك لارمتتشب مدا رمعتس اهجرف تسصحا ىلا و ...........ذ م [لسلا يبيلك يرعو لستم رك

 ل لوبان لك لا كيت جر ؟وتج رو هاك تاما ثلا هس دنك ب ب اج هس دوبي لك تس مو لاا -ايكب ءاطتخ رك بكت ردو ىلا و تمص

 ىلا تروق ورك داك ايدج م السلا لع سس ري ا 7ر0 روس كح او نا كب لان ل كو ووتوم
 ترق ك- < لوفاننا دوا تانج مالسلا يلع سل كوكا انالد نقيل اك فس« عنو كح تارايتخنا لح لارا تدق لك
 -2 ىلاثنيا كى رواد

 لو جس ت:+ كك ناار جدران يك يكل اعتساظفلاك ور حضن ك2 لئارتش رم

 ترطفح نص ان لاقتادخ دبل زورا روز قرع سيمولدم نوي لصنع سب ايككايكم السلا يلع لير ج طساوب ف!

 هلك تلكرابظا م ماسلا يلع ست

 رواعس ليكن لتخااكتسعل رش ىلروا ىف 1 كلا نإ لش ل اقرار لبق ل مال امانا

 ناد لا سان [ل ايات دامت ناد كيأوكب سسك 1 كلا هد اكس كفار كا تس نبي د لا لولوج حس ديح و دينو
 - هاج ليل دباك د: هع كس نا



 ماسح عرس تي أ 41 ء ايبا 5 روسعاهحرسبو راي اما : رارج رطج» نيل زير يسفتعررشو مج 2 نياك

 يسرب يم يلا نا ع حل ىلا 4[ رعاك 2 راع را ل 5 َِ 75 م
 رمت ذآب هو َنؤُبِتك ُهَلاَإَو هيعَسل دوج ىأ َناَرْفك اَلَف ٌنِمْوُمَوُهَو ٍتْحِلّصلا َّنِم ْلَمْعي ْنَمْف

 ىأ ؟دنْؤُمجْرَي هديا ال ْمُهَنأ الخدر آهنكلمأ ةَيَرَ ة ىلع ماَرَحَو يلع ِهنِزاَحنم هتك ةَطَمَح

 ٌجْوْجأَي ٍدْيِدْمَتلاَو ٍفْيِفْحَتلاِب ُتَحفْفا ْذإ ُمِهِعْوْجُر عاَنتُمالٌةَياَغ ىتَح اًينّدلا ىلإ ْمُهُحْوجُر مَنَُمم

 مقل برق َكَِو امُهُدَس أ ٌفاَضُم هَل ُرَدقْيو نيل ناَيمَحعأ ناَمْسإ هكرَتَو ِةْْمَهلاِب ج وجامو يبس را ع مسكر ورز ”م

 َمْوَي ىأ ُّقَحْلا ُدْعَوْلا َبَرَكْقاَو َنوْعَرْسَي موَيْوْلِسْنَي ٍضْرألا نم عِفَتْرُم بَدَح لك ْنْب مهو
 هنيثتلل اي َنوُلوَعَي ِهََدَشِل م مويا كلذ ئِف ”اورَفَك َنْيِذّلا راَصْبأ ةَصِخاَش ُهَّضِقْلا ىأ َىِهاَذإَف ِةَميقْلا ا

 0 َنييِذكتب اسفل مؤَنْيِمِلظ انك ُلَب مْويلا اًده ْنَم ِةَلْفَغ ُيِف اَنَُدلا ىف انك ُدَق انكالم اَنَلُيَو

 هَل مَن اَمُدْوَُو مَسَهَج ُبَضَح َناَنْوآْلا نم هِرْيَخ ىأ وللا نْوُذ ْنِم َنُوُدُبعَت اَمَو َةْكَم لما مكن
 َنِم لَكَ اَمْوْلَحَد اَهْوُدَرَو ام متْمَعَر امك ٌةَهِلا اولا ٍءآكْوَه َناك ول اَهِبِف كْوُلِجاَد هْيْوُكِراَو
 نبش مو َنْوُعَمْسَي ال ايف ْمُهو ُرِمِفَر يف َنْيِدباَعْلِل مُهَل 6هؤَنْوُدِلَخ اَهيِف راوتر ترا

 ىضَنْقُم ىلَع ِرانلا ىف ْمُهََف َةكْئالَمْلَو َحْيِسَملاَو ٌريَزَع َدِبُع ىرْعَبِزلا نبا َلاَق امل لَرَتَو اَهِناَْلَع ِةَد
 هو ندعم اًهنع كارا كد نم :ْمُهِمَو ىتسحلا ةلِزنَمْلا انِم ُمُهَل ُتَقَبَس َنْيِذَلا َّنإ ئَ ساو را مه را 2 مو "ا ا عم د رد ْتَقَس معو

 مُهَْرْحي ال (7َنوُدِلخ ين علا نم 0 ُتّهَتشا اَمْفْهُهَ َهَتْوَص اير هر - :؛ عمم ال
 ٍرْوْبَقْلا َنِم ْمهِحْوُرْخَدْنِع عاملا ُهلبقَتْسَت ُمُهَقَلتَتَو الا ىَإديابَرَمْوُي نآَوُهَو يخل حرفا

 ير نيصتت مي ادلى د (.-)ّنَو ُدَعْوُ متنك ىِذَّلا ْمُكُمْوَي اًذه ْمُهَلَنْوُلومَ
 لط 7 زيد

 ٌلِجَيلا وهدا مالو ِهِتْوَم َدنِع ْمَدا نبا ةَفْيِحَص بتكلل ِكَلَم م مشا ٍلجَِلا ّيطك َءاَمَسلا ىوطَن

 ٌلّوَأ أَن 1َدَب امك اعْمَج بْنَ ةَءاَرق ىِفَو ىلَع ىلَُمب ماللاو هِي ٍبْوتكَمْلا ىَنعَمِب ُباَتكلاَو ةَفيِحَصلا

 اذْعَو ةَيِرَدْصَمامَو َلَوَأ ىلإ ٌدِئاَع ُةُرْيِمَضَو ُدْيعنب ةَفْلَعتُم فاكلاف ِهِماَدَعِإ َدْعَب ديه مدع نَع ٍقْلَخ ل “

 ُدَقَلَو َنْدَعَو ام (.0) َنْيِلِهف نك ان َلبقاَم نْوُمْصَمِل دكَوُم َوُهَو لبق اَدقُم اَندَعَِب ٌبْرُصْنَم ايل

 نع ِذَلا بتكلا م ىنغَمب ٍركّفلا دعب دْعَب نم ٍةلّتملا هللا بك ى باكل ىنعَسب وبلا ىف انيك

 َناَرَقْلا اًده نئف َّنإ حِلاَص لك يف ماع (.د) َنْوُحِلَضلا َىِداَبع اَْنِرَي حلا ضر ٌضْرآلا نول
 ل

 ىأ ةَمْحَر 0 ُدْيَحعَمْأَي َكْفْلَسْرَأآَمَو هب َنيِِماَع (.:) َنْيِدبع ِمْوَقْل ةدحْلا ٍلوَحُد يف ٌةباَمك الب

 نخب راق د هلا ! مُكّهلإ [ منا ّىَلإ ىَحْوُي امن لق َك ّنجْلَو سنالا هَلْ ٍةَمَحّرلِل
 هين ىف ل وق م 7

 هتيناَدَحَو نِم ّىَلِإ ىح رماه هر اتصل مزور متنا لَهَف هَئيِناَدَحَو الإ لارمآ ْىِف َّىَلِإ



 لرسم مسي :

 ني لانوس ىلهت بزحلا متململا مك لا لقيط ع اول نإ رثآا ىتتب مَع
 ُدْيِعَب مآ ٌبْيِرَقَأ ىر ذأ اَم نو اوبال ْمكَنْوُد هب ُدْبَتْسا اَل ِهِمْلِع ّىِف ِنْيوَنُسَم ىآ لوْعُفَمْلاَو ٍلِعاَفْلا

 َنِم َرُهَجْلا ُملْعَي ىلاَعت ُهّلِإ هللا ُهُمَلْعياَمََِوِهّيلَع ِةَلمتْسُمْلا ِةَميِقلا وأ باَّذَعْلا َّنِم «..) َنْوُدَعْوتاَم

 هَلَعَل ُئِرْذَأ ام ُنإَو ّرسلا َنِم ْمكْرْيَغَو مهنا 0.9 َنْوُمَتْكَاَم ُمُلْعَيَو مكر بَغ ْنِمَو ْمُكَِم ٍلْعَملَو ِلْوَقْل
 أ ©1)نّيج ىلإ ٌعْبِتْمَت عاتّمَو ْمُكُعْنُص فيك ىريِل مكل رايح ةنتف ُهَْكَو مْلْعَيْمَلَو هب مكتمل اَم ئَأ
 َبَر لاقت ىِفَو َلاَق جل الَحَم ىَنقلا َسْملَو لعلب ىحَرتُمْلا لوا لباَقُم اًذهَو ْمُكِلاَجا ِءاَضِقلا
 يمحو باولو دو ببدل رنا أ مهل باذقلاب قحاب نيك نيو نت مك

 يف هللا ىَلَع مكبذك ْنِم ©[)َنْوُفِصَناَم ىلهت ُناَعَتْسُمْلا ُنْمْحَّرلا اَمُبَرَو ْمهيَلَعَرَصَنَو ٍقَدنَحْنَو ل 30 0 ءي مءرط 4س ار #6 هوك تم اني اس” و عاما عش < اما وا رفد را عاما مقا اف ع 0

 ٌرْعِش مُهْلْوَف ئف ناّرَقْلا ىَلَعَو ٌرِجاَس ْمُكْلْوَف ِْف َىَلَعَواَدَلَو َذَحَنا ْمكْلْوَف
 لين ةنل قارورة وا ىك اج دن تراك لسلك ا كوم يالا وردها هد اكد اتركم اكلي لولوج .---....-..: مج 2
 هدرل هج نكمي لوي درككالب قات مترو ( ككاج قدا جك ننال تتم لارعا باك ب نيش تش رفع بها يرام
 كك تيبج( ع كتتتقو لا تعنامت كت عججارم فرط كا يند اكن ابيها الرش نوعجريال) لإ ثول ري لول

 مما كيد ل لمت مز ريغبوورنمت جاوجاه و جوجايد لت نأ ل وفود تحتفو تحتتف) نب اج يسد لون دجاءد نرد
 هل_ وبك روجاءو روج إي راو دركادب يي بل طم دوو رواج فو زحف اضم يأ لاس نا لي دارمي هد تس نادال

 تساتمايقروا سوم تس ةودت اسكس كزيت) يشب لك سس رتل جهودا( أ 1 لي حم ا ب رقدقاوري دوا تقوس

 ريل ىه اذاف رءانب كاتلوج تدل ) كلب امهر شي لز اكنا كل ورفاكليب كي 2ك نس ؟بيي روصو اس( قلت
 مترك الطب وكء ابنا دللي )سد ذب لي تلف س فرط كام ” دامب ساب( جس كك يبجي لك اكمو لج لقت
 بس و: جسد جس وأو ريشو لوتجاوسك ثلا تيك وجر وادوخ مكب ( ملكى لا )كت راوروصتىت مترا ( ايكو نيس ادوخ فس

 لوك م لا وقوم ادغ ققلاو تب يبدا 6 قباطم كس لايخ<#دابمت7) < نوم لادول بسس مل منك لسا د ل # لدنك مث#

 لك لاج كس مروا لك روش عيس اروا) اكوهروش اكىلا لي شاروا كوم انجب كل لس شيب لع اوبس( دوبخضودباع قلبا ناي 2ع

 سم كن وتشرفروامالسلا بلوم زيكا يك رنا فس قرتبزلا نبا ركن بيل سيكل لست اب كى كلي لا( تسب
 هسلتب ( لل وم لذان تع آب ب لاك جالا لك آى حرر كل ودوبخ سر سود ب بلطم كساوتوكى
 ل اح كس درو لكلاب حس اود( ايك ا يكر كد اكن مج لو كولو تس لج لأ ) جس ليوم دقن َّلالمج ىرامب ك- كس وكول نت

 ( لكل كلا شب موك وكوأروا ) كس لن رشي ل لوزج قناع قب ىأيا كول هوروا كس لسع قسم 1 كاك
 سي( ك2 سككس ناروا) ل سرك خ رف لابقتسا انا( تنقو تلك حس لوربق لب ) كل اذن لن مث بارز لبا ثتماربك
 هيد ثري هان لاما ررط ل نكس ليد ثيل وكن امس 1م نور لن ( لبي اين د )هت حاج ايكو دعو تس بس آكل سن ناد و كيس آس
 تصدع بتكلل لجسلا ىطك ب ررقم رك ذا لت لاك سدو لاس بوضنم موي لب ىوطن موي) لو 2 ام

 اكديشرف لج ل تروص ل ئا_ تفو كس تدوم كل ا_ كح ليد ثيل ان لامعا كس نانا تش رف دو لنج نيج عكس كل نتم

 هك ذة /ادييداب ليي ذم عطش( بح ىلع ل نشل دواس لومدارم ع انلادتا ل كانا بعكللروا كوم مان

 ءاينالا ةروعا صمم رابج ريل. نيل اجر يسن حررشو هج رت نتنلاك



 (1ماح و رسبت 1 4 الاج» |يينالا ةروسءا عرسك راي 8 رابج رلج, نيل الجر يفت جررشودادج رت نيل اك

 ديعن_<للخ ف اكل ع مك 1 ضشدوجو تس مدعروا )»< ليدل دابود سل ررط ا قى ءاذتبا لزيت تلو

 . ميو لا بر وصس ادعو) كس نب راس رك تارورط هدعورم ذا ب( عسكر شولفرط كل دارك ديعن روار# اساس
 نعكل لي طوفت بولس انكر ىلا [بتتك - ماروا( بريك ان كن ومس ل اء ييروا جس ردم انرعو لكس نارك سس

 نم زر( قوم لذ نري ماسلا يلعد لاو ترضخ ر ون زهور بكى لاع امام دوب زواج طيوفك حرولوار مح رك ذ)دعإ لس

 ح- نإ دباع) كح ك- لولاو نسل دن + علي ى دب لي ن آر قنا كت كس لوم لق ع دنب كيت اره ثداو كتل
 ( وو كسا ) لس مكدوا( < قال ل كنج لور نا فاني دل كن رق ا ولاو كل سب ساكن ين ناي اعدارم

 -( تانجاب لوم كاش ادوهتس اج) < يك 2ل_ قت صرب نابجايندوس 1
 كادضوج لاي رهروا) "م نسق كب اوس_ جاد وت كياادغ اداهقك سل 1قووب فرص آل لاب سرين يتدرب ب آ
 هيرلا قارب ( ع د مك ع قتل بس ليئاطل_ كس لاوس ماهفتتسا يدير وم سرك يا ساس ل قو قلخ سس تييئادصو

 لاو ىلاع ٍءاوس يلع _لوماكيي ركاب حس ٌئراننروا) لوماكج ركع رالطا فاصول مل برك يتدرب 13 ليك ىلاسلو

 روأ( بس ليلتك ىلا اد ايكوموكل وفوو لا دوا ليسأل أك يرانا ايوب بلطم_حس لود لوعفم ع اث_جسإب دوم

 وكيت لاقت ارغ تملك سا ئابدرود إيه اي ؟[بهر وداي[ ايل اك دعو ( اكتممايق اياكب ا ذع)وج حس متل اتكرر متل
 و: تاهت مموج مس انناج تحس!( ررط كا ىو ل اهفا دامب مرا )دوا جسانناج وكت اي لوم ىك كري ثلا كن ( <
 هداه ولد ياش( < د ًارالطا لبث“ هن 1 لاب بس بازعر# حدروا نيا تو ل تما ) انكر لبر مروا
 لات نيح ىلا عاتم)وم ناي هدئاذ كل لكتتقو ضان كياردا( عاتب ايكل نر طاراب بس ارلو«ييانجت دروا )وب كت نلاهتضا كس
 ىوبةسرلر اتا لمرط ايكم قكدتز ىوايند اكو ماني ريو كس داهم ن اتماوناببازعرت برك تح ةنتف هلعل لل“

 ىلا عام كج ري يلطم 6 ىجر علل الحم ىناشلا سيلو + قى ده د ثدججروا تلب#ل ب” كيتمدم قر اهلي رج

 اين ربت ( ب قلالي نس يلاقتادخ ملاك جرم ا نت كيا يدب جس شئ هع ىجرترل 1 لب تيس هلعل ,.نيح

 0 0 بازع درا نامي ناي زككروا نايعرد ترم ) قناوعلس 7 كح درك صف ب ًاراكوردي را

 ( - خت اهم بس انعكس سا وقل ومب نك سدو ترضنرك ارو هس درك الب ل با ذع
 ج الاو تضرا ب راوي اراه روزا( لبي نم روا بارت ةرعا لج ءردي لج )كب جحدرل الت ل تاع نا اعد ىلا

 ذوب ركوواج سرب فس وم دالوا بحاص كس ادغ )ومب تك اتي متوج لع للا قم كس لآقاب نا < لاج قءاع دي حس لن
 54 له داب كح ل وبرعشيس ن ًآرظروا

 رج كاميااك جس ووصقم انبي كس رك ورك تاك ئؤم لي .نمؤم وهو كمتطل دسك نتف تت نتبا ونت”

 -< طرشىراينب كد كس لك نس
 ل هم يك ارق بروش باج لي اوكل كس لامعا تمبايكى ل وتشرف .نوبتاك هل انا
 تلالب نادك سيري رسود _ تلح [ سيئ باركت وا فرط اين دوو تميت تكس يقر يت ليا ك نوعج ريال

 تالي مدام سس انكلها لم ترروصلنا_ كس ني رك ية وجر قع ررط كب ماج ل تيارب لوو هب ليوم ردقم ل ىلا لع

 -ام عروجر فرط كن اهيئادارم سس روجر لبي نوعج ريرواه

 < مارح اختاكى تح كي آليا لو لكى ن اهب تابوت دن لم للسكس قلت لس ىتح لي .تحنف اذا يتح
 قلختاك ساكسي تروص ترج رواج قلت اوه طقست ياك يرجج اب جس موف سس تجف لوك اخ اكىإ
 اذاررطا_ك ىلا لم قت م فتاه ءادتبا ف 2في يك ايكا يكن ايي ب قلخت ل ىنح و وظروا < نوعجرسب



 محو عع « "اه ءايشإلا ةروص كر -7 5 1 رارج رلج» نال لاجيت ررشو رج رت نما

 « انليواي ولاقد_لكئاولا_ه فوز لوب اوباك اركي روا- لإ لجل ناب ل روصوو لبي باد كس اذا لش تحيتف
 عدرا برقا اذاعسا /نانرزقال نوثعبي ذئنيحفذ ل هرصودروا هو العس ىلا ايدرا رق براوج اك ارك ن اء فو ذك

 روأت بس ذناكنائئرصتإ ب رتوشر اربع راسصسبا و مرقم ةصخاسشر وات متآ ا :ريكا ةصخاش ىهاذاف

 رم اقم لاق راصبا رواءادتتم ةصخاش كي دن نييف وك

 ممله ملساء اكل "تمي ااىرسود ليأ تس نوم لس تي كالو ل !كخاب لابي ركأ .نودعبيم اهنع كلثلوا

 لير زوق حس باذع لس مدرك بال اع < رك ضاقت كك دن حس مهدورك ل ساس راقت ( كة يم مك“ بيس

 - ل اجده لم لك آل مة نلوم بج دل س لن ثم مد لبق رورض تل باها مس

 ل مس لوي بج تتقو للا للي لإ عكس كس نيب روم فلن كس ربكا عازف .ربكالا عزفلا مهن زحسال
 0 ا وا اجايدركدنب مك بج ب ريقوم لا سر سود -جةنساجإي د ركل صفا ءاج ل

 هانا وارم لايك نلوبج ا لم ربكا ع رف# رواة اجابد 7 1ع ذوكت لوم نايم كس 5 "واتح بسحب ب قوما ل رادع رت

 تدل م مانقلا لاما اك ون وجسم م كدتشرف للا لججس للاطمل نت نءابع نبا ترص> . لجسسلا» يطسك
 رك وهيب وم لش لس 0 ملجس كج رفضوا اني
 تلوم ىلع بسكذل ل قواضبب ىضاقروا لك رز كس لل اج د ثيبل نا آس حررط كا لج تس اج يسد شيد 0000

 121101011101111 كيل لامعا اند جسق عمر عروض 0 ع

 بات قالطاكى اري لوئاتك اع مادو لما روبزلا زين ل تك وبات لرب كب روبز .روبزلا ىف

 - لإ دارم ىلا ]بنتك كيا
 لوبرت لل كاس ثيم كج طوف لارا ركذ 1 ؤقفتب لير ربررفملل١ . رك للا دعب نم

 نت تل مينغ لا تقل ناقووب باك ضان تقر غر نع عن يكن ع يت ول نوال ع قرح
 -هتايا "يكن وفك رولا ءاكركذ ككل ابي ءىش لك ركذلا ىف بتككو ءاملا ىلع ههرع ناك باقل

 هدعو انقدص ىذلا نحلم اك ايبص_بساوم يي تنج شرا ل الطااكشرا لم نآرق .اهث ري ضررالا نا
 هل حس اب نبا تروا نيم رن كلاب حرر عا جس لكى تلج درع سس با لع ةدجللا نم أو بتن ضرالا انثرواو
 هايد ال يا

 ترمرووصقلس تلاسر ىلإ ل قسوم لوعفمب ودا لوم وص للا .ةمحر الا
 و6 فوز ف اضمك نصوم رواوم ايكايددو ذب سوم تضر يارس كس بأ م لسن 9 ري ءانب لك سوم لاص ببوصنمرإي دس

 5-3 ايلاجبيرلا اني لوسر الاو تمضروكيس امك يام

 هرهسس تباتكج ليي لى اس لوك لن اج كس ككل اما داس كس لودنب كح راشرأ و نرش ل

 كي ل لا حال كوم زارفرم قس تلود كن امي ا دختاس كس ياروا لح لوم كس لانا كي نس نانا ركا و: اجاب
 لك لأ ستيك ناابيبا تلو ريب لوركا حس اطرش ىد ايف مدمج اكن لامب ا دحتاسس كس لمن وسح ب ايس اج ا دل دب نيب رتب اك وم اك
 -<اتبداظداكس أهي رقت
 ركشرول ل اين درج تمم ايق احوو لحن درك ابره و كلب جس جو لكى اكاند قس ىئبادج لع لوو همام هت 52 نجر



 امج وسكت 1 4الاطم اناا قروسءاع رسموا اذه مرابج لع ند الجر سفر شوج ضن 3

 تيارب وو لوعررقم تلالب تدم قب ناك لوم وق نة كس كالتي ريض سود كتي 1 ا

 اوم روجر فرط اميا كس ةلوارع سس روق ردوا كوةدارم تك البودارارللب - لا تسكالب لعب تروص ريف ءا_ تكلي سي

 نادك تمايق_لكويك_ نام: كك ككتتقو ضخ كيا بلاو ىكنلا لع تدوص لاهي ىفو و مولعمز توداي زر يضل يي ني
 لاب رس نثر قلاو ذدسوك ع روجامو روج اي كى وت يب تم الع كيا كبس رقي دوتزمتلفو للا - 93 5 1 اسمر لوجو فت وفر عا بسس

 3 لوب راروص اسس سولو يه رئدووروا ل تاج ل

 زها تس 'رانلا ا” ظفل مانيب دوا لو ع لي دالدا كيفن: ثا دوج امد نروج اي كس عب نبى ىو اطنطرم الع
 روا نويل و للسيسي ار لك نقم للا ضر وا جس هراشا فرط كتم رثكر وا تشكن لاي وأ-<س انكم اكس نت لس ح

 ةرومتس اليف للسما لاعر جبد لن تك خروج م رادقاواوك ارواج اينجل يل يئن "كر ' يأ بسن ليل اك ول رامات
 دس ايكاراتت تمالع كتم ايتو ندوج امو روج ايانرورف ليج لنا زمن د لين ليد ذكي فيك

 راه يروا للم اجور لب كى تع بو كت شبدو فوخ سكت 1ك وراك أ 1م اروكرم تشو بج

 -الا راووصلب دقاو لأب هس ل هسا لب تلف فرط كدوكوم تتفو لا مترك جس قصتي ىتاكرام أ ل

 جسرالثب لع دا اورفكروا وم لاك اديب مادو واب كسييحك

 بس بسوب جس درك سم مك * تب ريع اهوا كس قئرام لييوك وقسم تب نم مم : بيج و بيز

 لوك اعطقوكاضر ىلا لع لشسسم كر افك توك كح لد يش حس ىلا هرديغو لا دوا /ايهناكهيسسرماظرل ليت ناصردزيا كم

 -و6 ع اراكت صو فيك قكروا كل كس لولاو فرك سي كن ااناج لم من وك اك وووبتمس ناادجتا سكس دافئ
 فيلات رش يبل لير ل مك كح شيب لوف وددباع روادوبخس لابي ؟ كلج لوك ب كك 13م دوج يلا
 - له دد قكٌلانسزاو لور وااوسلس ناك لب الجر مق لا لش

 لس لاك كرك اكب ا زعاس لااروا لوييف# ع تداعسو تضردارعحس ئنسح ل .ىنسحلا انه مهل تقبس
 لدي نب رتب لب ءهكت كس لاما كيت شع ايد لس لوي رواه نوت كودو رك 7 كن اروا لولو كيت لاس

 ارو مدل لوم زارفر حس ىدئوادخ ترو اكس ءلدب ني رتبروا با ول ل مث تان 1 ةله كيت لامعا كس نلا لاند هس

 كى ورك يلقب سادجتاسكس تغغالب لاك درعا كس كلل عنج لأ لكب لاو فر صرواح لإ راظوفكسس لوي الوب: ك
 كج اي موا فوج كوم نب اطمكس قسم ىفب ا كن ان اجب بس لابج كوم كدا لود “م . نودلاخ مسفنا تهتشااه ىف مهول
 وم ووجوم كل لس للا قو اجور شيب حس! لفشموج كو عرض اح يبو

 *  يتناكخ اله نام ىلا نين وقنا لم كنز نب رت اند ادم نب ممسك ادب بسر ي ضف
 رتل يأ نا نؤم_ لوم ىئاددلب لبى سباع تيفي رجير وال لوم موكقو تحتار كس للا ىف وكن ين ا وقس داس لعن كنج ل كلك
 - ايان زارقرسعتس ل وتميل او ز الدوا ىدباوك ا ل ل اتتمكس سا لاغتادغ امك تخت كس ىلا ماكحاوكيس 1ث --تتو

 كفاه لي كنب ل- لوتنتر وا اج ايكهدئز كك باتكَو بات ه راب ودك وأو لا يستب :<ج ناس رو ور

 - لم لات تسشمو قار ذك يسوم نلي_ اكو كانفوخروا كانلوم لاتنا تقنو هدف كاجو لصيف يبت لب مثل لويتروا
 رواكس ليل لس تب لوحتار ليا تاس كس ماركو زازعاوج كس لبنا ل تح رف كل لس شو نايس وت تس اج حس تروم دل بأ
 لكن رحت يلع لدباكل مما كيت نيس لب” ندد كس حن آاهتايك ا يكس مو دعواكن لد كامكس لك #ل/ يسد لراع ل لب
 ا اجايد فيي وكن اح آب كو كدو ةريد<س لدم رورض لوك



 محو مسمع 1 4 "الج يالا ةروسء ا كر سأو راي 0 رابح رلج» نايل اجر يسشلعر روج زن نيل

 سا ناس روس ليل سي ىو ونيمز ىلادتادخ ند كس تم ايت كل ث نا رفق روحت اك ل فير شك داخب
 ش 5 لوم ليعتتام بل اوه

 لاب هرواوأ ل وتيم لاوئاسس عررط ى اوك ولك راس ىف لاب ور واوكن لاس [ل اقام يو تس امرف نعرذلا (يكس لايع ن يا ترضعح
 < لامغاماندارم سس لجو ئاداك ارتد لال ثيربإ حر رط كا لي جتا لب اد نيس! ىل اتت ادخوكت ام اكلك

 لامك امم انك لاا شرف قلب احاجرم نانا بعتب جس انتل اعاد س انج جس دتشرفوو وار سس لامك سيب ساد يروا
 تفلح ايل لامعارم عرارم حس لكروا د يتوكل وقلي أ نر سفك نيد اني دوك ل ثيبإ كم كيم مايو

 -< لوءرئات كلا اح
 د ركادبي جرم لجوجل لئاشر اي زيلا ترروا رز بقتل وك رو كس كاريير ساو ولكم ىلاعتارغ ند ساو

 هس ل راس كارول تاع ايلورعو# ةنملج ءاشرا قلت ىا_<س كام ترم كح كس لاو داعا جس دداقي

 كح اترك جو لاس ترثكل او ركن اكى رت وو تداشب دجتاس كس ىااك وبلا نلوم ى اروا تس يق يركن آرق
 ول اك ادلب هدد ل جدن نالكو منو لع لددس لا تاخ 1م رييقك امو رار هديقع اكتر 1 لدكس بضا

 نسل نانا نزل ترن اىا-ه تزن 1ريقعى ب ذج كل ويت قراسمكت جو لا يدوا- اج [ن فيم دقي رط
 ده انالد جول بماج كوين انارصقم اكس كح لا هاتوهرجوتمبناج كد

 اىوايند حرر ىكا_هيس احا رفارف مس لوقو رخال ودنب كيت نيس حرر لت ىلا هت دخ.............:لصتيف بل طروا قولا
 ظ -كتماشداب كى اروا لوقت ى وده تراثب كل كس نمتؤمتمي آيياررطى اج اترك ل امالاء لس نوت

 مترعإ ل تل لي طيوفك ول اكو ب بلطم اكتب [ل م ترروص لاا هيس ىف تلج دامس لقبا ل نيب سف تروا
 نويت لس لوم قا ديب 2 الكل دوا ل كس تنج نان زر سدد (رالطا كسا قلي لا مرو

 هود روجوم ترج لإ حررطرب 2 نارق 2 كس لور رازكت دايع هس دامب -لوب كرازل نإ اطم لس تعيش كدت لبا دس

 لردف كت قت اذ لش قل ايكا رك انب تقر كل كح نام داس ليم ايكاراحاي يفر وضحت نام زار 1 ج نآرق
 -اومدايريوم اك نود كى ردفان كا فس لتر وااب د بايع كل ل وفوو ترخ ًادايتدمو

 يي ننا ىتك مقل ل [قو كت ييئادعو كاد لاي ردك كحد سد عرالطاوك كنف ب آكل مكتئب رض 1
 لاكن اميارب تيينادعو كارضروا يك ارعا ن# وكول مقتكدعب كس عرالطا ساركااورل مئات ل زر طنب ل طم كس ساروا نال نام
 هس ءابتشروا كهسد لكى دادس اك رطل كايد < رم_ل ومد ٌمرادمذ ا نانا 0 لااروا سال
 8 نونا لت اب تس نان تلففروا وركبت 9 [داب ذمتك كيج ردقوماكترزعس ورع قل 2

 تيداياع ادلع ب ازع»وواوخ_ع رك هو« د رالطا لبث باطل نس مثل ترروص كلارا زين

 لولي ف عرالطا كن عكس تاءزروا تقوس ىلاج د (رالطا كب اا ذعر قو هداي ز تس هدا زوكم السل يلع مارك يبغا س5
 تلاعب للم ايو آل ناميا قب ادياش كاني دييدوادم نام راهب م ساب نك ووو كرش اجلب باذع قدس لوم
 -ةاينوم ل كس باز عت معسل اهومبرف اضاروا لم تلقى رابهتكو م حجو للااني د تاب

 تاك اعد هس قاقتادق ذس يآ كو لالا, تس لام حرالصا ل نادعإ ل نك م عررط ميج روطخت بج
 تن لوا باك اج كن افولاكا اتي درلوولاتو تسيئدوجواب كس كاءاسو ذاسوكل ورفاكن ا شم_«دركل صف يل يروا كابا !رشلا

 ا هرركل ل كا انمي كد انما نانو مانكس وفارس حررطىاةساج لازم قروب لمت كداح اور فكس ناردلا ليلك



 م را ةروسءا رسولا رابج لج, نا الجر يضع ررشورمج 2 ناك

 َتاَيآ تسلا ناَمَصخ نا ٌدهالاَوأ ٍنْيتيهْلا هللا لبعي م الا ّن َنِمَوالا ةَيَم ّجَحْلا 00

 ياه ع لا ولا 2-7

 هيا َوُعْبَسَو ناَمَنَوأ ْعْبَسْوَأ ٌتِسْوَأ ٌسمحوأ عَبرَأ َىِهَو ٌتاّيِنَدَمَف

 ميِجَرْلا ِن ٍنمحّرلا هللا شب

 ةكرجلا يآ ةعاّسلا ةَلَرْلز َّنإ ُهوُعيِطُ نآب َُباَفِع نأ ْمُكَبَر اَوُهَنا هيو ةكَم لأ ىآ ٌسانلااَهُّيَي
 «ةةيظع ءش ٍةَعاَسلا ُبْرُق َوُه ىلا اَهِرَْم ْنِم ٍسْمْشلا ع ' ُوَلَط اَهَدْعَي ُنْوْكَي ىِتْلا ضال ٌةَدْيِدَشلا

 ُتَعضْرَأ مَع لعلب ٍةَعِضْرُم لك اهب ُلَهْذَت اَهَتْورت مو باَقعلاَنِم عوام سانلا ٍجاَعْرِإ ىف
 اَمَو ٍفّوَحْلا ِةَّدِش نم ىرزلكُس نال ىَرََ اهلَمح لب ىأ لمَ تذل عَ انت

 ِثراَحْلا نبا ِرْضنلا ىف َلرَْو ُهْوفاَحَي ْمُهَف «)ُكُيِدَشوللا َباَذَع ٌنِكلَو ٍبارْشلا َنِب ىركسب ْمُه
 للان قا قلو هللا ات ل مع ِرْيغولا ىف ُلِداَجُي ْنَم سانلا نمو ِةَعاَمَجَو

 بيك رت أ (وِدْيِرَم ٍنطْيَش لك هلا ةج ىف عبي َاوئراَص ْنَم انا ُتْعَبلا اوُركَناَو َنْيِلوالا
 كل

 ىآ ْمُكَسُفْلَخ اَنإَف ْثْعَبْلا َنّم كَش ِبْيَر ف منك نإ ةُحَم لَ ىَأ سمانلا اَهّيبَِرانل يأ
 ّىِهَو ل لع نم نيم ٍةَفطُن يرد انفلَح مث بار ُنّم مدا
 ناتك مل نيل واحلا واق ريغ ى لَم ريو يللا ئةم لحم عبار ُدَق ةَمحْل

 ٍلَجَأ ىلإ انام ٍماَحْرآْلا ىف فياتست ٌرقنَو داع ىلع قحاب وشل ابرد
 دا ىو 01

 وغلب ْمكرَوَعُت مث 2 ٌياَفْطَأ ىنعَمب ٌلْفِط ْمُكتاَهَم أ نوب نِم ْمُكُجِرْحُ مث هجَورَحم َتقَو ىَمَسُم



 ٠ مارست يأ هس 4 مرابج ول نا الج ا تر نم
 ل ل ا _ م  تتآ

 لاش ىفوتي نم كم هن ييرالا ف نوال د وكر ةزئلاو بن اتمكن عكذشا
 ِدْعَبَأَن - 100 ند شد .

 مْلِع ٍدْعَب م معي اليك ٍفْرَحلاَو مره ا ّنِم هسا ِرْمْعْلا ِلْذُرَأ ىلإ هرب ؛ نق مكلمو دنا عرل

 يدع ولا زاك هدفك ضررا ىو احلا ويذهب رحيم كافل ار مَع ءّلاَف اَبْيَش

 ماسر

 هدإجيهَب بنص جوز لك هدب ّْنِم ُتَعبنأَو ُتَداَزَو ْتَعْفَسرِإ رود كل تافاداقلا
 ُّقَحْلا َوُهَهَللا نإ بْبَسب ناب ٍضْرلا ٍءاّيخإ رجا ىلإ ناسنإلا نلخ ايبنم ردك ذتلا كللذ. رس

 لذ تنرآل يا ةغاشلا ْنأَو 4! رمي ءْيَش لك ىلع هلأ ىنؤملا سخي ناو ؛اّدلا ثباثلا

 رغب هللا ىف لِداجُي ْنَم سانلا َنِمَو ٍلْهَ ىبأ ىف لو ءروُبْا ىف ف تعبي هلا نواف
 ِنَع ابكت ةقنع ىوال يأ لاك لع د اا دعم ىَدُمالَو ِمْلِع

 ىف هَل هيلا يبس نع ايضا حتي ٌلِضْيِل لامن و زل بيعي ُن ْرَع ٌبِناَجْلا ثطعلا و ناميإلا

 رانلاب قاّرخإلا يل 2وهقيِرَحْلا َباَذَع ةَميَقْلا موي هِي دلو ر بم مري لتقف ٌباَذَع ىزخ ايندلا

 لوا ٍلاَعفالا رْثكا ناب اَمِهِريَغ ن ا 5 ك دي ْتْمَدَق 0 ناكر

 اي ءللن كن د حس ل ا ”رممك و دل

 كس لرش اجب باغ امك نو لس( ]لق ل فرحات ترامس كم ااا /2 نب دي رشا نع زل ثن) حل زج قرامب

 ه0( تسب باني لاك )1 دكر زو ل(: باطل ماني لس سكاي وظل برغم

 كح سر لال ضف كالروا قيس و لاو لسا ىلاو لمع حررط ىا) ك2 اج لوجو ثني هدود ساما سالي

 ناد ا اكو لس جو كل اعتس ا كس زج لس ىلشن انا )- لح نوم ضر شنو و لتالاو

 رس كن وإ اجر يثإ لش داب كس ىاقتدفلا وج لن تملا كولو دوا زج تن قه باذعاكشلادلأب ( كس نجد لسسر»

 لوم لات لش داب كح وكل لاي مت سلال ثم راح ناب رضناتمم آي ) ل تبل دم كنتو كس نااطيطن لشكسسرج دوا لن سك

 هريغو كت ركل لا كس هد هرايوددحإ كس فرم حررط اء نلاتساد كن ولبن رقد تك تملا لاي كا دخوكل وتشرفوج

 لصيف لب داب ك ناطيش وا )  اكهدبج علك التمس لك ها ( كن تس كابل اتا ىف ناطيخ ه» لش لايخ ىلا نيس ادوا -هريغو

 وكول ا- اكس دامك تساراك خر ذود با ذعوك ارو انس د كس رك هد تاو كك ر تسود تس لوك ( كب كج

 رثأ تس فطن رك ادعس التم دكر رب( لكس عسل باغي لن كظ سرد

 كنقلثلا لاك س ل نادك سي بلطم ) ىروعرا ( طنب )لوا لين ىفوم يرون ( تبل ) تس لوب رج تس # زل نوف

 عررط سادت كغ اج 1 ني ليطاروا ) لي درك اظ تادف ىلإ تح اسهس دامب ة/مة ل ا( لين سو تقألا ل منلان قر وو لج نا وب

 لا تكد ام تادف لا نو حن امو ل متن مترو ا ( كوم رواق يب فسد مدئز مرابودوو تسرك ا هيب دل ناسا



 اءاحا ست م ذو را ةروسبا كسور مرابج رطج» نادل الجر يسضتحررشو_هج تنل اهت

 روا) ذم قولت ىلاوج ىف متل اج( ىو تس ركفاضا لشرمج قداببت )لإن نس الرجاب حس( ثيببب كح لاما انب جدك متري
 تو /ىلاوج )وج لج ى يو ل مروا( سرت لكي لاس ل اح حس ليي دولا ع اجا ادي توقو تفاط روب رمي لبن مكس داهمت

 ابجي لن اج عقل لح رم لا كسرمتروا )هس تاج يداي فكرت ل يتلو وو لل مروا لن ةساجرم( ىدعي ع
 ترطح ني ) ل اجور هل راو را تس زج كياوود 2 تو يتناك لت تن رات د كك لااوحو لو كس نا

 ناب زك جس انج درا( مك واو شم يي طم كسر مد اكوم ىداعاك /رقاتسو النضوج لا ترقيم ركع
 ءارتبا لانا )س لالا تاحابن انش لمت دا < وج دوا تس لرجا ءوول ج تس اسرب ىلا ع للا مت بج رج - هلت

 نا لع لوثاج يس قدروا تس رم قا شلال نس بيس للا بس ( نيب اك نيس دانب باد انو ريسرسوك لم زك ع

 لأ اكس اش اوراب و هدقلاروا لبشار للم ادع ل ماوه [تماق( ل قس ببح لا )وا دداق رم زج رج قو دوا املا و

 - لل لع لوب

 ناكر ى ندديروا لكر فا مع فل حان راترك مج لي داب كس هلا # حس اتم قم ايبا لت لبي نوفا ارو

 )ِ يس حرك قارعا حس ناامياو» تس اجي كرك لول | نان لش داب كس لكلا تع ا 0

 نمو تحالف يوك لور سو )ل لاح انجب تاسسو صنم رول نري را رتااو ند 0 هفطصع ىناث

 تم يدا( لع كس لك جرب كيس لود ؛ضايد ل كس ص 4( ترث ل ووو فروا ست لشاب لس. لسضسيلا)
 هر اكدت, فرض لابيي) تدرب كنق كاتس 2 جابك نادبا )4 0 اهي رعاك قلقا مت ند

 دنت رطل ف نر لاق تباغتنإب هي دوا( حس اهاجايك س لوختاب لب اماكن اكس بد ىئادو-ايآ يك

 66 مورفب يماني

 نادل ب تكلي تروا كيك سس برغم قرش اجب خر روس بسن نس [تتفو لاي كس مار كن وضتلروا كة اج

 ل رقم رشم ورك لو ءاذتجا كتم يت ح.لرفاز وترك ين تس رف نعدغلا كب سابع نبا اك خ ً؟لالزي ندا تمايق

 تر 0 ا 7م ىك لع تمايق برق زار يك سدي لى

 ف تاب لوك خرط سا لو كس تمم يقلل اه ماده طاب لت ت زل لاعرلا كتم م لول يعلن اجا
 - جي اعاني دارم قت تمايق ب رق حس تمي 0 00

 روا لايك نلوم كتم اي تس ىاروا أ زاييداشر ا يكل يسد بادي تارا ل اعتصام تس لا
 نادنازل لفت انوي 2 لقلت ان 18 م لبو تارطحر رواع لكل نحن ولاكل ا حس تلقيت سار م تسدش

 لابي سرى اج يك يكن ايدك وب نلوم تس يق لع تي آى اسر ل... لي اج نا ذوب نس نو لشرك_ ًاسييش
 - لين دارم كن لايل نلوم كل ءاروا تمم ايف

 تت ميظع ل لاس تمب 1 وم مرقم لوعفم اك لهذت يح بس قكو روب كذب بونك موي .اهنورتهوب

 لدبح ةلزلز_و:لرباك ةعاسلا كه لسور واوم لوعفص كما مويروا فوم حت وك ذا السي ترروص رسمت وب ب وصنم

 جس انس اجا يب ومنسم ىو ءانب يك فلس وج لامتما



 ٠١ حارسمتعأ ه6 00 را ةروسما رسموا * و٠ رارج رج نادل زجر يفلح رواه رت نلت ا هس

 د نؤلرم الكت اءاكىئاروا هنا_ لوعفمري لوفوو نلا_<.اهكاه ذب ل وحفل قيس اب رولا .هيلع بتك

 -اومر وكري لحي وج ع قل بناج كن م ريم وطور هنا روا هيلع_جس مام مئاق كس لعافوولتوك

 مالك ن يبنل ردا مك انقلخ ب للخت يكل نيبن_< فوزكس انتردق لامك جل وتم نيبنل .مكل نيبنل
 ىكرشنورثح مكوك وكل مارم مانت قيلت جي بلطم_ ككل نينه كلعي انتردقبا ولدعستل_ج كك تبتاع

 لمت ون نإ لن دوج «ورايوددعإ كس مدعهو ب قكرلووجوم حررط ل اوكمورعم تبا تا ذر ةنقعوج_[وكعرك ال رشسارب تدق

 -< قشر ترد
 رقما ساس رص الفط لور واحس لوتفم ل مكج رخين ساب روب عث او لام الفط . الفط مكجرخن

 هس كرورضانركل اهعتتسا

 نادرو بتم اقنتسا مدع سايل ريكي ن وركلاو ذ# كارا مومتلب هس ىبولبب حس قالرععس هفطلعع ناش
 قى سر

 -< اتومرموج قرت [6 لانا ا ذففطت .ةفطن نم مث
 - اجو م اديب تظاغروا رسب فطن بحجب جس ماناكت لاح لاا دقلع- ةقلع نم
 - تس امو مدبب لكل م قلع ب جب  ماناكتللاع لاب .ةغضم نه
 ءاضعا لت ب دب تلاحوو قلك يغروا لب اجاب بيك ءاضعا # إل كبسج تلاعدو ةقلك .ةقلخم ريغو ةقلخم
 د

 اكن ولاو ف ركبش لن ترق نيت عنو كدا لش لأ[ كيس طبر حس لأ ا ثعبلا نم بيز ىف معنك نا٠٠٠٠:::.::٠:طفر
 نومض سا لل وورد ايكع رورشو رك لع اكرشنو شح كك ياش. * رداقريوكى اهتادخرمر شنو شحيل_.او نكت روزا اغيب اهتاب اركز

 ةروح حررط ىلا ليث ني درلووجوموكم وعم م حررط كولا ذر نب تاجاإن ايناغ_وركر وغم يبى لي اروخ مترك يلوا رف لشرب
 بهسي ايلر نايمرد كس خر هدوسرااءايجنا

 ءدب اكلي سا كشنات يك ايانس سس لييصفتم رفد رك كم السلا وق ولصلاريلع ميت ربا تير لع ايبا ةروسل كد داب
 قدايغب هس كل وتب .ورظانهءار آ) :لكرتم سس لوتسيب لاب لبي بايش ناوفتكب زار فرس س لوتس الص نارك انو دعو حس تررطف

 تيرطفح_ايركر ياو ودبديسم يرو لن ها يف لاش تفارصو ىدني رو هرج الفد مر حس تاو جدل كل 1ك ل

 لعام يما مي برطو طن م ع اوميكس تمرس راكد اي كرياك ا- عر زك ءايمنالا ةروسعس انراكروا ف اصوا ب كس مالسلا يلع مت ارب

 رئاع ىدثباي ب وضاقت ىرطف م السا -هريغوانكاج ءانوسم تايب ءلومب حررط لش لين نع اقف ىرطف عررط كا لكلاب الو نلاقي
 < اىريكدعإ ل تدابع تنتشمزارب كم ايصدام لابي -<س اترك بختيار ن زاوتمو م زابج اكل يدك لك وضاقت نا لإب فترك

 بجاد سرمود زيتا اكماطسا بم - حز اوج اكء كر ويركب تدومجناس كت ذاجا ةليكت يرسم ةرماظهرب دقو ىداشو راكرا
 ىرطن كياربلاطم اكذ_ رك ئاق كاي ككمالسلاديلع مي ارب انديس ظنا رموم كس. ىلامنا تانماك نكس بيوك تقي” نا ب ارك ح
 حرك كذعلا لاح ف قل طمس جرام ةيبسا تر كد اي وول ابد لال قى اكراكد إي ؤثمببسددوا كر م السا نيس سبام

 ةووس انمضركز اكن قت كل ايعو لا نا كس ناارواك< تدابع جرد اكداب قذب بسس ىك م[ اسلا يلع مكين اربا ترضح



 !ءحارسمعأ 4001و جرا ةروساكرسورا 4| رارج ريلج» نا الجر يفتح روج 2 نما

 -_ تح ركو زان لمع نك زري وكن هنت لاراب كيا امتي 1 ايبا
 د لام السلا ملك يخلو ميت ارب رارتسبكس تت رعك ناخد جس كبعك ان تيثنح قاس لبي تدايع لك ع١

 -جاداداهلاو ليا لذ كب ذج يوت رثود ناب رعت كو رج ارو ديسوتج نس قى نا اير لسد هرصوافنص ناهي”

 ظ < راكذ تاليا لاير كمالسلا يلع ليش اوج جس قي يفارق ابيب ٠
 لات اهقاووب سوم تغب ري تبيب لاا نلاروا م السلاريلع ميئاربا بل اقو بلت اك تدايع م انتى ردك يس ام تحبي د لب

 ريح عر -_اهتريحوت نوم ران لس ءايبنا ةروسك يك رانوفت كارم 5 ايلا يدرك راح تمم ايق ان ل ترروص كت دابع ليم

 افصء عزم نواح« متاربام انتم محن اح رونو ماك رعكدناخ#-<س ناكر امور ذو ذاك فعمل ل رس < تاي رو نر متلي لى دش

 هحس نرمي انب راك فرط لكى تادخ قيل ب سولي نبا بلق اكد صوم نايا ل رماعش نو زكي او ن# امج اوك د نكاد« هورصو

 ناز كفل زم رج ء لير عصقدو قس تاذرك جس كي لن ناتلير كس واج موتني كب نفل قي مارا« ينط بس
 505 ايفبلاىروكى اجو مد لاذ لوم لكي ل و6 يب اكل اش يد ود كراس ىلا دو قت كم واككهسس نر ناب

 ردبش للك ربكت م يق وج لرغص تمم يق كيل يوك نقيب لوقت ىكادض باج قرسوددوا هس دن ماك انرفس راسب ليك كدي دن

 تك دوكم انتخاكس.ءايهنا ةروسروا تعا سا جس

 حو هتكل عررط لسكس ليد ثيل حررط سوك واس ةتنذو كس لوا يقم زور لنج لميا ق نسل داي كك ندد
 وكلا لاس آ حمرا كك ءادتبا كزجج رم تنفك لس كادي داب لوا عررط لسن نس مترو جس اجاج ايل ثيل ذغااك اك فوم
 - كح لب درك اد ييهرايدد

 ىدب لزلز اكن د كس تمي يق لكك ور تبل ةيسااوأول هس ا.....ك!ةرظأيءاذتبا لسا لك عر ةروس قت دجتاسداا
 لسا لوب ب 2 هود خا تبيه دام لايلاو فس الي حدود ما زور ساكس ومجد وكل زلز سا مزور لمجد لوم زجت كرام

 -كح ليد ىكاعكو لب تلا شن لولو جب بط اذني اروا لليد لاا لكي سس نوم ندع دول لاني لايلاو لم اهقروا ك

 اكاءاجرا ىونعمو ىلتفيل ب ترروصوورب نلاوكي را زج تخت باذعاكشلا نكي ل نوجد نق نم عقاووودكالاع

 دهس هدام رد تس لشورتمو ضدي زع مق ءانب كاوتناو كيت كريتر ارك وسفك ارم انف لس لإي

 هريثو فلظ نما لاو لمتؤباي ثراص نب رن :ملع ريغب هللا ىف لداجسي نم سانا نموتمي1.-..........: لوزن ناش

 وكن اثرا لاش ىرقلاو وتشرفروا كت تس ركف النخا حس تافص كادوا ترد كى اتت دضوج- < لوم لذات ل ابك
 ىلا لمتوبا نقلل مولعم د ول لبن رود كس حر رواش رام و ارم ءا جر وار شنو شحرم حررط كا تب درا نانتساد كيا ىف ولعت

 كح لوول لي ل تاببيش واني لس لب تدل كس ءاروا تدق كى لاقت ادخ لمنج_لج ككاو جب هءارق قادس لس تي
 - ليث ةسركف التخاك لو ىلميبرواجوالب لقوا ملك ولي هس داب شالت لبا كس داش لن ساب

 يكن د ساروا قل الدداي كتم ايقوك وكول ل ءاربا ل ةروس سا 1 :تمايقركذ 200 :4 نرش ا

 اكو ملاع اكتبه لكل وكول ندد للا وج ءادتا كتم ايق وا 6 اج اكوجي روص ند لش جس. اينيكش قت اهكبشمم الكوب رو ثمار
 عرك ا دج حس نيا لش تلاع قت ىو شن رواكأ اوم تنفلاو تبح اني ك4 ال نيابي ا ىلاو كس 1 هدودك



 ٠ ءاحا سف سي ج0 كر ةروسما رسما اهلي مسا

 يدك اوم كا تيوتا ند هد نكي سد راو يش كيا لا“ مورو مولخ# لاك تب ل لا داو ا- سك مي 01

 هع ل كل ايحومت طوق ايس ل مك نآقروك اع دايك فاقد طروا كلت اب لوك اي ليجد تي اكل

 وك اونو لوم ةيساردا لون لم نلت يت لي رن حررط ن عا ننل وم ناي مو ناري ضن نير د ظن

 10 اكس ايان نيب جس يل "ينيك ثقف اس اك اكل ( نلوم ىف كو األ كس لوب لنك ع قش وو لئالاء_ ل لوب لش

 - لوم ى نتا لب تبي
 2 لوا تال هاي يع لراز و ودارمتس يكاد ا [ارتب اك ةعاسلا ةلزلز

 00 7 تاروت اوعي + /اهلازلز ضرالا تلزلز اذا يواشرا قل

 هو اهو هذي رهذير زاهي دوا دك كس تس روز ناز بج .خلا ًاجر ضرالا تجر اذا ايكاءاءرفررطىا
 هد اك نير روع هرم ليج مالسلا يلع لش اراك دب اكوم تذو لاري دواس ايا يكن ايي وكن ومن مارب عت اوه سس تمم ل

 - كوم كانرطخروا تنكت يابن ل زلز

 كن اطيب - تكل لاى رداقرب لوك لاقت ادخ دوا لن كس قرتز دعب ل توعوج لج قكوو تسسسقرب ضنب نكي
 دل لن تعاطاو تدابع ل م كولي دك جس داشرا_ ليث ةسدم لس لع تعاطا للاب لزوجتك نقدا ليث راكشكس سيتارك

 تع اطا لنا ىف واج كت ساكو دم هذ اكو: بلم راي لش دابر 0 بازعركل ا ذي ةسسارطلغ ليا ود لذ سا

 8 ابي درارق نت لس مودا

 قرسود مترك كج ىلاج كن ايي لبسد خماس كسر شنو شح نيب رم بن ارمي وا لل :جسرشأورثح لو ىل نقي

 كير لاه دايلا ادي دكة ل وسكت قلظ اخ آب ادواوركر وفي ارتب ىف ادوا لن دب ىلا تيجس روبجن ل كرت
 3 غرور ف نر ا يس اني كرايتفا لنكن زو تربوا 0

 7 اني كول اكسو لرايتفا لن تسب نوف لي ل لج *- 3 طقس لإ ريدا ايكادي 5

 جي ولحس اتيل ركراخا تم رمل ل كس لاب جداا ل ةساب يسد بيج ةءاضعاهسرمورا مي« دابدعإ سلا

 -هتسات او: طفاس هرواهس اب ررموفتل سو وون

 سمن امرك لوري عررط سا شد بي كك يارج حس لج متل يار رفداشرا نخلق ر وضحت الحس لد ثي دع روب ليا
 . هس طول كس تشوفك اند ل ايري روا لاي تروص كدب نلوخ كي ناد لمن اهم روا جس انبرى لكل لبي تيب كس للام كيت ند

 نايك وعلى زوا لومار لس قزر قل ساكو لن ساي كس دلوع ارك ندب مترات فر لاب تروص

 < لاب لوب حرور لب لارج ديعس اكو مق روادب اكد كي - لوما

 ملأ ؟ لابي حس ددقم أديب كدب لاك انتج ريشرف وت قس رمل مر كس فن كلت 2 تاريخ
 رم ةع لومردقمث هجروا جاي درك راختسا رش لك نوف 0

 اي

 0 تك قار لاول نوروز هك لوم لم ديرعت ل 32 00 لرب م م ىلاج ىو ل

 تح ايد لاعكو تسسردنتو رد تككروا جاناج ا را
 ا لك طعم لاك ع م لاوجوج ل ىلع واهع_اجاج ايلا لش لن نيتك يب حس ذس آل لا



 . ٠٠عاما ك9 010 وو ءرارج رلط» نيل ناصري 2 نيل ى

 ' < اج [ث ولاء اسساكن يي لب نارمجروا لو تش وكب
 رواذ نر زكتسس لولزنم شكى ا ترتب ل جس ايان رك وغب ُشأديب ادتبا ىفياوكن اناملك يدص الغ اكل الدتسا لاو

 ىلا لاقت ادغ_ج قيد اعد بيرت ضان كيا قس اظافر بس كى د بيت ظدجتاس كس ماظتناد مايكل لزم
 كتر ا ليمن لج ىو وكب ١ دواس اناب امانا كس ركل فار لن ىلاوجوكى سوات لاما ىت لع رمت ى سلب مكس تول“
 ٠ ماظن كادت ساو سرب لا قات !كع دكر انتج ب تاني ن لا نلاسن اس اجاج ومر درر وداك اس وف عشك ساتاج هكر ود
 ش سده كيب ليا وبقم كسر داقو لاك

 - انت لاك ناشنو م انك رئيس لش لت لبن نلاريم لير لعد كر سوري تساكتو تعنص ك ءاروا تمد دف كي لاختادخ

 خررطروا ساحر رج لاب افق لي لجل اك ىرفبسرب ناي ذ لج .ايدركب ادا يرمون ع ذرجتروا تنك ا ىك تس وم شراب نكي
 ْ - قتل ناس نس كدت نيت ودرس 1ك ل وحب سرر

 هد-<دداقريز جرب لاقت دش كاب مولعم سس لاري تعنصرو تسكت: تردق كى اهئادخ لإ) لمد تارباشم سداسي
 لشاإب تم اياك بحل لرش رشد نإ رت سدداقي ب الث ارب روا الاو سرك و رتزوكل ودرم اود لكل مورا خ

 8 1 وركامل كس ركو رت وك ودب م لإ رس و ردا و درو < لاوْذ

 لح ساكو اخت ادخ كد كس تسم ايق بسس كس بسس م: ايك فلا لوسر إب كا يك داي رو # طيب روضحت 1 يلام
 ؟ب لاثم لوكان ايندمك يدا

 اكرم روط اسلي بسوكى لات ادب حرر اتت د لائر دوط ل ادي د لدن او بسس بس مت ايدك يارفيقي بأ
 لّخ نا مايكل يامر 0 يي لاشم لوك كك لكس رك دتزورابددوك وورمدقلا لوسراي لايك ناين ياس

 رثيسروا رتب قرب ني ذداب ريغ ول دم ب د رب < را ك اخ لت لوم يدب اري وا نارمووجوم تكي د لل ون

 وك ودرع دايك هج قطره دنزوكن عز هدرم للا قوت ف له اجو اديبي راغ 10 كرت ل نا قو ورموج ني ذوو < ناجم
 ؟ قكوم لكرواقرب يسد كدت اود

 0 اكو _لماعم يك“ اكا زوو زجر وارشلو رح وا 51177 ايددوكل وزرمو ه-هسدداق هز م ىلا تتار كاوم مولتمسس 24

 اختل لام ارروا لور شرم نلا باردا اهت ايلا يك ايب لاع هن رافنو رقاب ل نوما كسرت نلالو

 قئاركو تلالط سس ميو كى ور اطلف وا يب ىفب الكر لصلو لاذ روا لسد ىلخ ولدت لاي كس لقانا كس نارك يس داشرا
 وكت راز اكس مالسلاريلع وم ترضخ نوكرفركرب حررط لت يئن ايتو كل وبقول تس جو قدور وربك لإ تجسد نس اليحب

 -ايلوكد ذس لول ماجا اكل من بساتركئ ئاوريالدوج واب كتي د
 كد ديتخنر - ا اج ايك ات للم با ذع نإ نري دش قل بي ترث اروا حس لاوسرو تلذ ىلا يند ك كح كا ررطىا

 ايلار ممل كاوا آةييسا ْذس لوبضااللب اك لطم لوكس وا كس لاري - كوع ازس كل وبطترب كادوا 6 ىلا د انو سرس كنا

 - للي يبس ءازمم ل اطمكس مر كس لاوكن ترب لب تس يلقن نر يوا كس ىديلاهتادغ دانت



 مسار عع فيا اورو عر راج رلج» نال اجريت ررشو#هج تنيك

 مُدَع ىف لَبَج ٍِفّرَح ىلَع لاَحْلاب َهَّبَش ِهَتَداَبِع ىِف كش ُىَأ فرح ىلع هللا ُدبُْي ْنَم سانلا ّنِمَو
 2 اقع و 3 وح اا وا 8 د 0 ا 5 4 7

 ”هرخالاو اهم لقا ان تاتي اهنذلا ريح رثكلا ىلإ خر قا وهج ىلع لقنادر بت ىف ْمُهْسَو ةَنْحِم ةدشميف ُهَتَباَصا ْنِإَو هب ٌَناَمِطإ هِلَمَو ِهِسْفَن يف ُةَماَلَسَو ةّحِص ريخ ُةَباَصأ َنإَف ِهِتَب

 نإ ةَرضَي الاَم مَنّصلا َنيولا نود ْنِم دبي اًوُعْدَي ني « «|)) نيب ملا ُناَرْسَحْلا َوُه كلذ ٍرْفكلاب

 مالّلا ْنَمَّل اًَوُعُدَي ٍقَحْلا ٍنَع ء موُدُيعَبْلا ٌللَصلا َوُه ءاَعُدلا كلذ ُهَدَبَع لإ هني الام دبع مَ

 َسْئسْلَو ٌرِصاَتلا يأ َّوُه ؛ ىْْوَمْلا سْمبَل هيمي فن نفت ْنِم ُبَرُق هتّداَبِعِل ُةَدَض دكار

 هللا نإ ىِف باول َنْيِيِمْومْلا 0 ذب ناّرْسَحْلاب ٍكاَّشلا َركِذ ٌبِقَعَوَّوُه ٌبِجحاَّصلا يآ (مْؤرْيِشَعْلا

 نإ ره اَهيحَن ْنِم ُئِرْجَ 5 ٍِفاوُنلاَو ٍضْرَمْلا َنِم ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو اَونَما َنْيِذَلا َلِجْدُي
 كاما دل نر كَم هِيَ نم مارك سم («) مريام لفي

 ْىِفَو هيف َدْسَي هيبَب ٍفقَس ىَأ ٍءاَمَسلا ىلإ ٍلْبَحِ ِبَبَسِب ُهُدْمَيَلَف ٍةَرِخالاَو اَينّدلا ىف ؛ يبن اًدّمَحُم

 نبذ ل طيف حاحَصلا ىفاتحت ضل نم سفن عطف كأي مب ينحت كأ طفيل مف هي

 دب الَم اهم اًطْيغ ُنسْحَبلَف ىنعَملااَهنِم «هوْظِيَي اَم َمَلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص يلا ٍةَرْصن مْدَع ىف ُةُدْيك

 َّنأَو ٌلاَح ِتاَرِهاَظ َتسَيَب ًاتليا َىِقاَبْلا َكارُقلا ىأ ُهنَلَرنأ : ةَقباَّسلا تيالأ اَنِلَرْنِإ لم ىأ كلذكَو اًهَنِم

 ُهُْهَلا ُمُهَو اًوُداَه َّن َنيَِلاَو اوما َنْيِّلا نإ اَنْ ِءاَم ىَلَع ٌفْوَطْعَمُهاَدَه (هوُكُيِرُي ْنَم ُىِدُهَي هللا

 مري مهتنت لضفْيالا نإ وكرم نيللاز سوكلاو ىرتفتلاو قباتمع نييطلاز

 هب ْمِلاَع (ءوْئيِهُش ٌمِهِلَمَع نِم ءئَش لك ىلا َن َّنإ رانا ُمُهَرْيَغَو هنا َنْيِمْوُمْلا لاَحدإب ِةَمِيِقْلا

 ُسْمْشلاَو ٍضْرآْلا ىف ْنَمَو ٍتاوُمّسلا ىف نم ُهَل ديلا نأ ملعَ رت ْمْلا ٍةَدَهاَشُم َمْلَع

 سانلا ّنْ ريك و هن دار اب لْعَشمْمَي نأ باو ُدلاَوُرَجْشلاَو ُلابجْلاَو موج ْرَمَقْلاَ

 َوْرِفاكل ُمُهَو ُباَذَعْلا ِهْيَلَع َقَح ٌرْيِثَكَو ٍةاَلّصلا ٍدْوُجس ِف ع وُضحْلا ىَلَع ٍةداَيِب َنوْئِمْوُمْلا ُمُهَو

 لفي َّنإ ٍدِعْسُم مِرُكُم ْنِم هَل اَمَف ِقْدَي هللا نهي ْنَمَو ناَمْيإْلا ىَلَعَتّقَوَمُملا ةْوحّسلا اوي مهنا

 ٌوُهَو مصخ سنخل ٌقكلَو صح كوليؤملا يأ نْطصَح ن له مارخالاو ئاقإل ني ؤمآَطي ام

 هس مِهَيَر ىف اوُمَصتحا ٍةَءاَمَحْلَو ِدحاَولا ىلع لطم

 هن ُِلَبا ُءاَمْلا (0)ُميِمَحْلا ْمِهِسْو ُءُر قّوَف ْنِم ٌّبَصُي ُراَلا مهب ُتطْيِحَأ يعي اَهَنْوُسِبلي را 0



 مسح ارستعي جرا ةروسا رسما راي رلج» نال زجر يس يرشد سمج رت نال
 ” نس رو فنكم 5 ورد2 2 ةهي اي وغم هاها#او و درر د. ماو بر رم فق شل 3

 عماقم مهلو «) ذولجلا هب ىرشتَواَمِرْيَغَو موحش ْنِم مهنوطب ىف ام باذي هبرهصي ٍةَراَرَحلا
 اهب ُمُهُقَحْلَي مغ ْنِم راَثلا يأ اًهنم اًَوُجرْخَي نأ آْوُداَرأآَمَلُك منيو هر ترصِإ 9 ليدخ نم

 عار د

 ني رخال اهب غلاب بأ «)قُيِرَحْلا َباَذَعاَوُقُوُذ ْمُهَللْيِقَو عِماَقَمْلاب اَهَيَل اود ًاَهيف اًوُدْيِعا

 َنْضيِمْؤَمْلا ىف َلاَقَو
 نارا تامل فلو بانل نزوح رو و اتركتمدابعبب حررط لا ىو[ وا 000 ا

 لوك ارك رولا دامج ب شا هوو ايك عج عفن ( وينر لوكحساركا ( © .التب ل تيفبكا اىكتاثمدعر»ا لزب ع سيئا
 انس دايند ( ير لا اناج ثول بنج كرفكر وا يد لت نيلاورك اهثاردم هو زنى ذب [ش لذ 1( لاءإب اج )
 زا( سرك دوا سكت دابع) تاو جس ) ذس دكت دابع ىك (هريثو لوتب) يبارك وجتوكدثلا هد -هنس ورح لاتنا لنج

 تدبر رضاك( توابع ىك ) اكتساب دكت دابعكيراهو_قارك لاباس قلوس جس انك اين عادوا < انس اين نات
 لا م بيرودايزاس ل( موموم) 4 للا
 ككل لمت كيك وا سال نامياوج وك وكول يادقلا كين بس ( كج هركاذت اك باولو رجا لس نوم تار دعب كح دس لن اييوك

 لاعترتلا كيق بس - لكل وم قدم لاي دن هني كس نت لبن رف لظفاو لمع سونار جبرا لأ ( هكر ماتم كريو لش وذو ضتئارف)
 لاخر ضب ( ٌقاوسرو تنابا كل وشكرمو نا. ذانرواميرلكو ظنك وكول وبتا رفات الم ) جس الا رك تساهيل كةدادا دب

 كاكوك و للسمك دل ناني ناهس اقر ارك اج حال م]أءل : ليي تر ردا ينددون كل وسر يسارا انكر

 تس تهت يت( جاو تا 1م كل سر طه فاكس انك ل اخير كج ليس لكى كيرا زردد)

 عرار 3 ( اك رك بو اهلا كل وسر يس الات دفلاك يك كر لكك وث ل صغري رش ركل ا ارش لا ىاروا ع اكتل

 ىكلوسر ىف ادخن ليا_ومراوك ان تانكي سئ كس ب بلطم 2 ؟ قك كف قومك ج اقر اوك ان كارب لن كى اياك تساي
 - تايردا- ارا ركاتب لانا لوم لحكذ_ م( قت رق قاب-_سكل زانت ارب ذح مرر لسن )حررط ا ( سس لري دورض
 ىكاءايكل ذات نا ًارثذ م يرطب عاهل ةانلزنا طعام ىدهي)_< ايد ىركت ادب «اتباحوكى تشاركي

 قراصتروا( < .ةرف ياك شق لون دوبي ي) ىلاصددا لو عدا ددبي كراج رواف اد ناهيك قس ( قرات قكتميادب ب حررط

 لطول موك يؤ صرير وا تلج ولن يح وم ) ع ورك صيف ناو كس تمم ايق نايهرد كس بس ناادشلا - لإ كرشموج روا لوك وا

 ة رك رجوكى شلال بئر خت ايل( ع دادربت تس للا لو ةس داوي وج يروا ) جس فلاو حجر م شلا كو ( سك

 داك رول تقر زول )اهير وا سراتس اجردل روسزواههس لق نف رول ناس كرب( بساع تلاعب لبا) نش

 بازعرب ناجل كيراعتس تب دوا( لإث 2ك هدبكل ع امف تاس عروض روج لبو نيمو وروا) كلامنا حس ترثكر

 تي + سيألاو تو تنزع لولو ا ركل عز دطلا وك سحر وا( ايدركر اكن تس ا نوبتجر افك شم )< ايكوم حب 3

 يسر سود رول ناشوم لل رف كي ) لإ لل رفود ب( سد تلذ جس اح تن سد تاز او شح ) سل ايدج ع داي وكلا

 ( ل نييد كس ىلا تل ) لبن باب كس داكددوري ةتيسا فس لوبن ( جس ايك ايكر ا تعامتج ىت كياوكل جن اي نلا«دافكهس ملدا
 هس هواك لور ناك لب اج كس خت ريكس ك 1( دك تمايق ) كس ناز رفاكك ولوج وس ايكف الخ ا



 مما رمي كم را ةروس« <١ رسموا | مرابج رلج, ني راج ريشا ا

 ( فس را )ه- ناروا لالاعك لكك بأ اج له ردا لب زج اكشيب كس ناك ليث اج لكس ىلا كة اجا وج ىلإي مركت ابن
 ليكي نه ىا( عوركرام دام خس ذر وف ) كس لن ايانلكر جاب تس( مث ) لا نك نك قبح كولو وك لوم ذر لا

 ا( فرس داب كس نمر« رطب ) باعك وم كت 0: ابهكس نا )ماك لي امد

 هس للا مالسا قم حس ان دبعيج اولا فرح ىلع :فرح لع للانمي ع تكد
 ىلض نوب لكى و تب اشم سل مث اوكنانمروا < .يليشمتو راختسا لم تبي 0 لوم

 نا هس لا زقتاو امج واكس نامي هس ذب كامب رك ذوجج نسا ىق تسب قوموا طك دانك لس زج

 ع التم لع تيفنبكى

 رلصاكن مركل لمار روارمثك لا برقا رواءارسنم ه رض_ب لوم اكا وعدي نمرواههدئازمال لش .د رض نمل
 را رايك دات ل لرللار يف له تمي ليم ارك جات لاكش كي لابيب_بس حلاو
 | تاشاروا < لكل كأي ناصتنو مغ ن 1 ةقرح ا كس مالا سن اتعاب قلك سي باو اكل اة موه تب ان نااصتتأ
 ع تيباماك لا[ ناك

 دهس ىلا تير ارم زج كى راك .ظيغيام

 دس عار باج كل وسر ريك .ةرصني

 يناوو |[ ل ورواه ردقمل وعساك عطقي

 سكوب ب بلطم قايم جرت ناله بحاص نكاد يورك عقم خرط سلق ررللس قرين تساي انركرت متت رع
 تخلع نيا حس اينو ساروا لالركى ووخركل اذ ورشي لب لاادوارك اكل كرس تمديت سو: ةس .كرابن اك راو "جو عرف
 قش تاهت لكس ءاح ازيا لو تك ءاسوكوتج لا رموارج تس يبا لج لعدد كو تتار مساس لب تدوص ا 50
 لي عاج كك

 2 وم كل ك كك وروكت رن كاتب محرك دج ع دارم نيف كنوحاكملك_ لإ طم عر شتان ل الج بح اصح ةديك

 تقبع لم راض قرف اكس ساد ل يللا تر لويسروا سدرك ياكل ل يي .نيئباصلاو

 كي نتي امرا سل اود كلك رومي عس يي ةساد كتبوا لإ قراجب كك 1 :سوجبملاو
 يكس قي دوا اك فوم لاعتسا لاجرك دب حس ميكي وفد س لزج كلا للصاروا لبن تس كل اعتس اكتسس انيك
 -ج اغا ثتج تقاس اهفارمدرداج اضافت جدة اف احدا هريقكهس كا ىلا كساو كس اءاكا رخو

 - نكرم م اناك ار هغسرسودروا لادا مان كارذ لج

 هج انلعأب نتي رهصروا-هس ميمح< لاول هب رهصيرواج مفئاتمل تن .بصي

 رولا روأود# لك ا «ل كوي بلطم_ت رب لوصومام ف طع اك اك نيا لي ناكماود لع .دولج
 ا ا ريتك تباعا دق لا ان لك ب سوزخو لتس 1 12 سمح



 مستاارسأتعأ كلا ارو اطر انج رلج, نمل لور ييضتعر روم رت ناك

 اهيتا تب ني دي كتبك انين هداف ىلا ىلاج وكن ا ركادعب كس ناهياروا سس 7 د نقع بج 0 :لوزن ناش

 رايتفاوكن زيد لا ناصقن بسس يك ك وتوم ناصقن ىلا و ىلاج دا قمت” #فيل لوك تأ كا ني رم لك ررطرج لي لاول <س
 لوم لذات خلا فرح ىلع هّللادبعي نم سانلا نمو تمي سب ل يسد زوجيو نزيد تنفو قادوا اوه حسمجو ل فسك

 وتتقادرص كب جرت كيد زنك نارك سداشرا قلت نيقلم ل : نيشان مب روا ما اا : عرش ل١

 يا كي 3 لوبد اف قويت دما لم تيس د ناراسرلا ا ايم ئانم قوت دوت لأ - كب لبيوت تيثيح لوى كت ياض
 نونارلسم خر 1 ل تل ند ركرج الغ رايب حس نيد لا ا انك ان انماسساكى ول اوشن كيرلا واكس لع ر ةس كرم اظ نالت سآ
 -ج قراج كعس الاس قوغد عئانم سرد ملاكي يسب داجاتيت ماع لرمي ىكل

 تل نينا لق تئارزو لاما ل رز ناد هل ةفتكدي مكس كى رر# لاول الج لع فير ش ىداخب

 -« ارب تياهن يبكيك قلاجاجوم نلاصتن بيرك ارواج اهيا ذب ني دييك
 رايه كساب شراب لاب هدو ةساج لجدول ورعأ ن يساكس كل وق مالساروا ةس 1 هس يآ ا

 ى ناصقن ول نيد لات 3 سب فالغ كس سركاروا جس نير امج بدل تك دوا توم نم 3 تح أ دا نق
 ادرك سس قب ل ناار - تاهو رترمأر وف 32_اجوج الج لع ناقلا ىروا تس: لب اج لاي درك اركي رنج ناس

 قتلك كاش نرخ ركزو وك تيادخو ديح لل وم قداب مايكرو كه ذب حس ىلا - نإ تحل ركاب ب وك وفود تا اروا

 بي لاعاكنلا_ةت اك كشروا لاسر ىف رانا حضروا كساب ركل قروض قيادي لاي كس نمي دوم باوك ت اقول
 ,فن ندد لري ليت دنع ترورضروازجاعدوخ لوول لو كر تدق كن اصتفاس رى لد دادداق يذيب وشل

 هين دهس لوب قاس. تعامد لد سب تعاج دج! دج ايكات لاس بن تا روا لو تك اهني ناصتف
 للتو بي عفر 555 0 ركنا نر 10 ةيرام اك د

 7-2 1 رداق ادغل < يو ديقك اكن“ تاكو و ضوورلا ارسود لع اقلاب لس نا

 كل كس مايق رواه لدي نيب رتب لأ - 2 كلام لااطا تاس كس قادوا سال نامي يادغ»:- <س لش تاب كح ىادكب
 24 لماع نورتى رك ترص نقلا نمرو ار افك ليمضتج كس لوب تال نلابلاع

 ثروا ا( كل م ايند شدد كي خيا لاعتادضرل < اف انتكل يكب اكن لاك س باطخوكن يك شم وف اد م : ىلا ترصن ات

 لوسرودروا تضف ىادخ يتقن كرب تبطل لاخر اكنلا- ليلركل البكي ةيسادوا لب 0

 م ناس آركا كرقتوم لب لاس نارك تلا 0 رورضردب كات اد كهس اسوم قي بلطما هد له لام لاشك

 لو راوودايز قتفجي ناي سرركعطقنم لسكر ىلا آت لابوروا ل احم 2

 لدتا ل ملاهتادغ ىءاركو تييادب ناي 22 نورتو تكتب كرف لاقالطي در ل نانغ دة
 روا ف اضنا ماكر ب اك ىلاهت ادخ-< ترك اتباع دج هس ءاتظووخدو < لاك وكب ىا-جس ايد تمبادب س اننباو تاهو ح

 -جس ات قدي تلادع

 كس لظفاو لمع تننج نيم هاج يدرك د كس تم ايقلصيف لملاك ولاو نس اب كس بج ارز فلتكن اكس داشرارمج



 ماسح ارسم تس أ ماب را ةروسما ربو 4م راب رج, نيل الجر يسفتعررشو مج رت نيك

 لير زك يورقب روم ل يصف سوم نت كس مب” كر شسروا كس لبا

 ارخوو لك لوبن لتوك-_لو رك ريح وت كر البحر لين ةيسدرارق ىلا كس ىلإ ىان تشر زوي لآ ئبسا لاك

 باكل ا | كل يأ فس ءاهنقفسل و نسر ام اناك جاك اربارسودرواجس لدي مناك مجد اك لعب يأ لب كرك ميل

 دهس اعكر ل مك

 لو لوم للدرك ك يارب نحس اسكس نا سيث ىتىلاقتادغخ فرص قل لس تدابعروا شم هلم :تللاب كرس

 خم اسكس لابس بسدنري دنت «ناويح اي لوم تانج « نانا اي لوم تش زف جس نات ا قولك راس كن يي زو نلاعآ
 - لو سوس رك يهد اهدا تسال اي خرروس-ىلاأ فورصل ع ورجروا لبد ترس

 لكلب تع اطا كى ا_< داقنمد عي ىارغ قولى راسي كا | تعاطاووايقنا قتب__ لوم وارم نتن هع
 ضب يكس جو لا ريع هرك ناك خرروس هس داسءدناح لابي - نين ربع ودي رق نيا ياك ايكحّلرم

 هس قلن اكبسو ثيل ى اق تبق لي دودج تح امها دضدف لكامل ةسك شنب كالو
 هس لونا ؟ انا نابع لو ورب روتي كحاب رت ع رزولا ترطحن_ قب روض 1

 كوم رولر انرك ريكا كا درك اج كب كح ريب ايا رف سس تو ب 1-<- اننا ربك لوس اك ا دوا دقلا كاي بسد

 لج وو« قلطسرد ات ىتىلاعتادخ ماه الج لب اولد تابآتلامجرلا 2 [تتقوروا< انباج تاجا

 2 نياح اه هش رواه دهس د تيادب ترق باهي 5

 لا طف كس ىااوككب بس تلو تلاع اشو قراكب « قررتو تق“ ان الج ءانرام- هكر رورو لاق لد

 جلع دكان وكتساء«#يد تاذهو كت - < ناتفى قولك راسروا جس

 تببنر سما قتادخ متل تك باكل ا لو باكل اروا نار امس ناصسصسخ ناذسف...-........: بلد
 لمان افعالك با السداسي ساتان ءاعدككد ل بنس“
 - لوم ل زان تيب ايدول يا راطع بلظومالسا فس ىلاقتادغ ب رتب حس ممم كلا

 أ زورو فل ا را ”رركك يرجو لك ناي لائم لن زم لش تع ىادك نإ ةارف باب ترطح
 < قداينل اك باي تررطت كيد انب تضر تم ل وزر [ كنج دوا نب زجج ىكازستخم لوك ثئ وخلك عر ذوو لاحم
 ا ني رلك قر انفاوكل ينو راج راخم/ن اذكروا كل تاي دباغاك يدك ادخ نم

 ناجي كى ت6 جالا ذرب لور كن ا ىلا موكمركر ولك اجايانببب ىابلاكل 1ك ديت زم كنا
 | - كد اب لأب لكي ج ردنا ديبي دوا تن اكس يدع كاب للاكل

 كل لي تلام رجب كيرلي ورع كلك تس ديب لت اكن ذب ليتك اك لن ثيدع لي

 تا لربك لبن اج ثواب تلاع ىلا
 ارك زك نو ايانلظ سس م” لالا ارت بجوال لاكا_ سيفو لا لع من «ةيرلال و ةسارقري ترج

 سجل لاد كبي يوتا لبق ليئأ دتشس ل [_ لاي زلت ع نو دوا لونج ذب لاي بج ل لور - كرهه ناك
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 ري دعك مزعل[ بالا. اءابك_ك تاج عنك ل اهتز هو تس جو كف دين رك وتشرف نأ ل لح اي لرب
 -ك ةس ال لاهفاروا تس للاولا ةيسا ملم آ

 روان انا مات ول اج اجاب ووكر ركال ب نع زركا كوع لافي كل ونت نلا سس ننتوكل و ثوحجت نارك داش يقي روضحت 1

 ٠ تك " يرن ارا تاس رنا قا نطق لع سيفا اركل وكت انج

 ايف َنََْحُي ٌرهْنأْلا اهيحَن ْنِم ىِرْجَت ٍتْنَج ٍتْحِلْضلا اوُلِمَعَو اوما َنْيِذَلا ٌلِحْدُمهلا َّن
 لحم ىلع ٌفطَع ٍبصنلابَو بهل وَما عصر كب امهم ىأٌرحْلاب اَولَوْلَو بهذ َنَرِواَسأ ْنِ
 ىلإ اُّّدلا ىف اًوُدُهَو اَّيْنُدلا ىف لاَجّرلا ىَلَع سب ُمّرَحُمْلاَوُه 0 ا
 ٍدوُمْحَمْلا للا ٍقْيِرَط ُىَأ (مدُيِمَحْلا طاَرِص ىلإ اًوُدُهَو هللاألا هلا او ع ْوَقْلا َنِم بّيطل

 ةَلَعَج ىذا ماَرحْلا ٍدِجْسَمْلا ٍنَعَو هياط اليس نع لوف له

 , هبل اواَحْلِاب ِهْيِف دري ْنَمَو ىراطلا ٍداَيلاَو هيف ميما فكل ءَوَس سانلل اَدّبمتُم ٌدّيعَتَمو احسن

 أع هضمي ىآ ملوُ )ميل ٍباَذَع نم فِ مداح منَ ولو اًيهنَم َبكَترإ نآب هِبيَسب أ مّلظِب ةَدِئَ

 يع تلا نحكم مما اب انوي ذِإ رك َو ل ٍباَدع نم مهيد ىآأ نرخ دوي اذه ْنَو

 َنْيِفئاَطلِل نائوآلا َنِم َىِتْمَب ُرَهَطَو ائْيَش ئب كرش ل نأ نرمو نائل ُز عفر دف ناكر

 ا ا ل

 ويا لإ جلا ميل َبحَوأَو اني ىنب + هر نإ سانلا اهيا سيف ىبأ ٍلَبَج ىلَع ىااَمَف جحا
 تقام م7

 رك ِباَلَصأ ُنِم جب نأ هَل بيك نم لك ُهَباَجأَ نْرَعَو اَقَرَشَو اًلاَمِشَو انيمي ِههُحَوب َتمَتلاَو مكبر
 انقر مياَمك ٍلجاَر ْعمَج هاشم لاَجِر َتلْوَئاَي مالا ٌباَوَجَو كيبل هللا كيبل ٍتاَهَمأْلا ماَحْرَأَو

 ا نيتي ىفنألا وركذلا ىَلَع قلب وهو ٍلورهمِريِب ىأ ٍرواَص لكك ىلع نبك

 و ةراَجِتلاب اندلا ىف مهل اص اًوُرصَحَي ُىَ او ُدَهْشْمَل ديب ٍديِعَب قيِرط ©« قمع يق لك نب ىلا

 قرع موَيْوأ ٍةححْلا ىِذّرُشَع أ ٍتوُلُعُم ماي فول َمْسااوُرُكَّذَيَو ٌلاَوقَأ اَمِهيِف وَ ٍةرحالا ىف

 تل منحْلَوِرَمبْلاَو لبإلا ماَعنلا ِةَمْيِهَبَْم ْمُهَقَرَر اَم ىلع ُلاَوْقآ ٍقْيِرْشَتلا ماي را ىلا وَ
 ٠ َسْئاَبْلا اوُمِعْطَاَو ُةيِحَنْسُم تناكا َذِإ اَهنِم اًوُلُكَف اَياَحضلاَوَ هلا نم ُهَدْعَب مود | موي ىِفرَحَْ

 اَُفْوُمَْو ِرْثَطلا ٍلْوُطَكْمُهَتْعَسَو ْمُهَحاَسْو اًلْيزَب ىآ ْمُهَهََت اوفي مث َرَْما َديِدّتلا يآ «(هوَربقَفْلا



 موس جسم سكس 4( 0+! را قروسما رسموا 6 ترارخ رلج» نال عرس 0

 «م5قيتعلا ِتيَبْلاِب ةضاقإلا فاَوَط اًوفَوُطَيْلَو اًياحْضلاد اَياَدَهْلا َنِم مُهَرَوْذَن ٍدُّيِدَستلاَو ييِفختلاب : 0 ا دي اقل هامل وم اق رن لو ما اع ١ هيف تلف و و دق قو 6 ”١ اوو ا
 ل وا عم 17 لاق جالا رق 2 مقدم” نم ع ناطور قا ا رس ة شك متي م جا

 مظعي نمو روك دملا كلذ ٌناشلا وارمآلا ىأ ِرَّذقُم ٍءاذتبم رب تلالذ عضو تب لوا هنال ميِدَقْلا يا

 و عب ى 7 2 2 . 7 مرا ا“ م2 ساو مرنم د + ءلاوو ع لد 3 ير اة م 2

 مكل ُتلِجاَو ٍةَرحالا ىف ِهَبَر دنِع ُهَل ريخ اًهُمْيِظْعَت ىأ َوُهَف ةكاهتنإ لجّياَلاَم ئه هللا ٍتمرخ
 الإ 2 هو ا 2و ا: ميلا نما »حك . ممر 5 0 , م ع تدار 0 0 2 رم 7 م
 عطقنم ءانثَتَسإلاَف ةيألا ةتيملا مكيلَع تمرح ىِف هميرحت مُحيِلَع ىلتُي اًمالإ حْبِدلا َدْعَب الكأ ماعنالا

 8 2 5-50 ,”رما: 2 30م2 ءواماما نما لاو هاق ل لف عع او طن ع عاطف هذ هع

 ْنِم ناثوالا نِم سججرلا اوبيتجاف ِهِودْنَو ٍتْوَمْلا نِم ضرع اَمِل ِمْيِرْحَتلاَو الِصتم نوحي ْنا ٌرَوِجَيَو
 رستم 2 ا ١ ولا وا ( يل نق "ل - ال د ”رود فر ثمان عدن عع ولا ىلا 2

 ءافنُح روزا ِةَداَهَس وأ ُمهِتّلت ىف ِكرِشلا ىأ «مؤروزلا لؤق اَوِبيَعجاَو ُناَنوالا َوُه ىِذَلا يأ اَيَبلِ
 00 0 هيو < لح مع «امصر مو" و ماو جم مدع مو ى*- "ع مم مد ماسر 0 هلل

 ْنَْمَو ِءاَوْلا َّنِم نالاخ امُهْو َهَلْبق اَمِل ديكات هب نيك رشم ريغ هيد ىؤَس لك ْنَع ٌريِلِداَع َنيِمِلَسُم هلل
 0 ع 1 3 واوا وااو ا 000 ايا 2 2 ع ةدعت لف كرم و +

 ىأ خيرلا هب ىوهت وا ةَعرسب ةدحان ىا ريطلا ةفطختف ٍءاَمَسلا نم طقس امناكف ِهّللاب كرشي

 لا ل ا ا ايلا رام حد , اق 5 او حال يق 0 را ا 3 و 2 سمس ل ع ىلا
 نمو ءادتبم رمالا هلبق راعي كللذ هص'الخ ىحريال َوُهَف ىأ ِدْيِعَي هم) قيحَس ناكَم ىف هطقست

 5 ايا اه لاو وو جك قيقا لق ٠١ ويا ره نعل نر ا ا را ا م رك 0 ا

 نم َنَمسَتْسَتَو نَسَحَتْسَت لأب مرَحْلِل ئدهت تلا ُنَدَبلا َىِهَو اَهَميِظْعت ّنِإف ىا اهناف هللا رئاعش مظعي

 2 ده لا ا“ م و ل ب 32000 2 .- ا 1 © انو ها 2--_

 اهمانسب ٍةَدْيِدَح نعطك َىَدَه اهنا هب ٌفّرْعي اَمِب اًهراَعَش ال ياعش َتيِمَسَو مهنم «؟موبولقلا ى

 ا 0 1 5 » را 1 ا ا 8 5 7 7 7 0 0202 5 لي
 اهلحم مث اًهرُحت َتقَو ىمَسم ٍلجا ىلا اًهرضيالام اَهيلَع لمحلا و اهبوك رك عفانَم اهْيِف مكل ها ع ا اعف سام 2 2 م # هول | صدك هع ل دوا رع هد 05

 «هوو م هم عمع مسوق د 2 اير ٌء 00001 هم ع د او داو ا واما 2+
 ةعْيِمج مرَحلا ُداَرمْلاَو دنع ىا ام 8 | ِتْيَبْلا ىلإ اًهِرحَ ِّلَح ناكم ىأ

 كر كس ل اع ركل ظاد لي نومناب يا تكل لميت دوا تس اذ كلامي ا وج وك وأول نا ىلا خت فلا كن بسس --.-.--....: حجج

 اح م ورسك كس ل ف طع بهذول ول ويقر زن نك اوقع ل غزا نلت ور دونا لا نارا نراقب

 قنا لابوروأ ( كح لوم ني معس لوتتوسروا لس لوبن كح سو اع تأرقكروبيل# هسا

 قولو تيربو كن ئاروا ىكربيط دلك( لاند ) لكك كتيب ادب وكن ارا( ع مارت كس لودرس ل ايندكدج ) كوم كم تشو
 ( تس تععاطا لكلا لين سرك تروا ) سهاد كمثل ليث تكس هروكل ولدوا لتر فاكك ولوج كيت بس - كسار( كساد م نأ
 كلاود آت رم اب دوا او يسد لل 2 كس. تاق تدابع تربك رلطع اوك كول ايكررقمل متوكل نس مارت يسرا

 . كانورو عا مت ( كرك ب ااقترا كت اعونكر وا ) كسكس ملودارا مقيد ررتا كس ىلا ىقك لوكوج روا لج باري بس

 متبج( يسالددإي تقووو )رو( عساي روم خت اورجتاك اكس نارج لش اورفك نيذلا نا ةقذن)_ك لب اوكي زطماكب اع

 (ايد مروا - هت يك ايلامغا حس جد لكن افوطاستن لركى رك يت راب ووري داينب اك اج( قد الجت كيكه ناخوكم السلا ديلع ميتاربا نس
 كس نولاو فس رلووكو رالرو م ايقروا لولاو هس ركفاوط ( حس ل وتب) انكر كاي وار رضوا انك بيشوى دات اسس ريدا

 ار !وكول امل ايامرف ل العاروا كك لس فيلر ييايلا لبثت اربا ترضع رعب لس مك سا_ودرك العا اك جر لع ول لر وك

 ب [_ ركل ضرك كال تابع اي هدارقىرورض نين اكس وكل أ نر لي اداروا < قرين ام كيا ذ لاقت
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 - متاراترفح_ ىو :كيباق عر لم مدت سل” خ#.وفطتن ادوجوم ل ءاب آت شب لرب ايل العار كك ير بحاجدابج
 كر وفا ىل 1 آىكلديي لاي دابق (<س باج اكيئا تعي كاس أ اقاوم مح اكن ئ ازعاج وكم السلا يلع

 كل درواروزكق نكس رهماضرو اى أ ردع لدي نحال لك لجا رست لاجر) ل لوم تح لوتس ار زاردرودوج

 نلا لم ( يلا رقم اما شم ) ورقم مايا لك اجروا لوم دوج وم 1ك د دئاف ( قيدو ىوضد) يالا ( ثن قوما لوم كري ثنو لعيب

 ك ىلا, رق اوس ( ريو اركاب سك ثنوا) لو كس اطعوكن ا ذ ىلاغتد فلا وج - لال ماناكدفلا( تتفو كح عن د )هب لولي وج صوص
 5-2 الك وكن اتطوز تبيصضروا( ع بحتسسللب لى تاج فرص ) ةامكى كمه ليي لدن اب

 الشم ) ل ركارول وكت ايجاو نيس ادوا( لالا رك وجت رينو نيثاروا ليي وش تلا دوا ) يب ركود ليج ليني امكن اعدك وك لرب

 عررط لا ترابك يذق كف وذحءادتبم بس رمش كتللذل) ليوم وف تراب يد ليك ادط اكر حكم يدق لال نيس اجددا ( ريو ىلإ رق
 بدا رياك اوف ل مك ماج قست # لكم اجا نتن )ع لك ساداك م اكخام رتس اعتادت ددا( روكذملا كلذ رمالا_<
 كل #اهتيدركل اط ذ ىلاعتدألا دوا ( لع ترخ1) انو رتب كيد زن كس راكد دور كس للا لج نت لا ( لاحم اك

 سا-عس لّباج لن ايب ل خلا ةتيملا مكيلع تمرح تيب تسرك )اك يدان لج كازا ا

 وا ماعن الا مكل تلحا تب [ا قلك ىلتي ام الاروا_وم لمس انقسام جس وكر رود كرب عطقما ءازتسا لي ترروص

 نم)_وجر لش رانك حس ل وتب نس لدنك ول مث( م ىرجو كه ريفو تد» قلو نوير ا هزت لدهن تست ون ترص

 هريفو لرث ثلا ع تاباوجتوتد نس ددا( لق تنبه دج ايلي د مكاين سنن” نك ورك سي بلطم اكلت لس كس ناي

 لا( ضاقت كف اصناو لجو« كنس ب مالسا ني ددكهبس يب لطم ) فرط كدا دهتت ( تاىتاوكل لو حررط ىارواس
 هدوم او لاعرب نيك رشم ريغروا هتلم ءافنح ونود يروا_<س ديك اتاك باس نومي رةاربش تملي شوى سس

 و( اايالا خو أسا فس لود ير اب ركس نلاع 000 اوبصجا <

 ررعتع رست الاد كب كالذ) بوم تاب ب( نر لنلعب روس ك#راكطخي كس لادا )يبجي ياردرود كلن اوم

 قراكز يجي كل ولي 7( هس.دكل اب هكد كهدوفاج هس إب رقردا )كس ءاظالاك وراك نلاك- قدنادغ نيد ضب(

 لدفاع لإ رقيمك لي ةساج ك- ناهي دليم مكسايكا يك بو لا ئاعشوكل وروناج ىلا رق )انكر قلعت

 ناك ابق( لإ كلا ريدك تاب ساه ٌلؤم تمالعوج < اناج ايداكلرب كاب وكس نادك اكن نوف سس هزن لكتب

 لوك ارك جس اج اترك رادرب دابا قراوسيي نا لحي هيي ملا, رق قش ) فتم ننال عاج انركل صاع دا فس

 (-جداناكس عدو صل كن ذافتث) بيرل قشر قوما ذك لاارم ( كنس دن كاصقل

 فرص ركف طع لا لابي .١ورفك نيذلاف- اهتايكايكرب وا اونمأ نيذلا لخ دي هللا نام ةست تبلل و

 يروق ريق وا نان تمعفر كن نم طعس نادر اوس لقتل ايي زارا نايك ابكت ونما نيذلاو
 تيك ايلوار# ل رق ضتبوا_جريط لامي ناي جس (كساج هرج فان هزي يم بيم بيطل١

 نات تروس كفر كففطع_ عسي لق فطع كاك تك ل قى ن اي خر وص نفت ل نودصبيو

 لي لا نيس عرراضم و ٌةروصي كس يذق لي وات يأ ف جس عر اضم دوا جس ار يلع ف وطتمرتويك - ليث قلاكت اليد:

 ٠ سليدات لسه لش قطالس ف | بدك للكيان لرمد هس لا كس دارنا لكي < ليك“ اكل ايقتناايلاع



 مسوس عم ونوس سف سر [ مج جرا ةروس اعرسأوراب . رابح رلج نال الجر يسفن حر رشودج زن نيل ان

 هس لي نشل لج و ا دج لكي حس لااروا نس قت خييص اك غرد اضم يكس

 رب تيث عر راضم كك لاه طلغيرجاظب ناي جس اي دوم او لاح حس لطف كس اورفك يلج تروصىرسود :

 ق1و لإ طمس بك قرسم- توزيئرت ل ل ل روصو ناروا_<س ب دوم لو او لابي ليلا ند احوم سلق واو

 .نودصي اورفك نيذلا نا< لول تابعي ذقن لئاطمك لايخك نمل < دئاذ لع نودصي
 قش ماءاروا ليد يعش قرروا كلام ماا«ءفيطوبا_جس مربقرادول دارمعس مارتدس . مارحلا دجسمللا

 هس دارمرهك صح فرص كيد مس تغسل ولارواحاو

 هال بلع داهلابرواع ايئايل وكل رشدارمسس مل. .ملظن

 اك امك سي تدوص سو د رواد سكس 5000 7 ننال ني روفر لق م .اودهشيل

 دهس بسانمودأي ز يروا قتدجت اسكس كوت يقلع

 - لل للي قل“ كس بروج هروا لج تصل رم ا لولو ويب اوف وطييل وبدا ١ وف وبلو
 لو تكل حب تاءاقمرعاشمروا ع ةراعشا.ةربعشرعاواكل لن لو تكلا جي لاعفاروا عر ناكراراعش هللا رئاعش

 مايك ارتطاري ذم” بح اصب ساد جس كتسداناجك لا رق ندسبلا ف ٌنايلالج بحاص عترشت كر اعش
 جت هس نيبال دامو راج وزرع جب كئامر ل نون نا و زك ناناح ندبلا عرشك ءاعش

 - < لم نركض

 ميو نكاد سرب صقر جرت نايل الج بح اصاب »7 ل” بحاصرك جايك يدي باوجاكى ا

 - لو لك كود كس مي روس كح تقباطم كن ومضت اوس داع اك زرتها نربلا# ذساسدا شلح

 5 تس لني ناكرا كي لوك جسق ك داب هس ْلإبرق جرت كراعش قل هريخو ناايبملا حر وردوا كرام ريت [يج
52007 

ُ 

 قام اما عتريس كح ىراد.دايدوا قراوسوم روفاج ىلا ,رقذ ال الجب حاصر شن كف انع .عفادم اهيف
 كس تدور نإ ردي رش فرصه ل ماحد «٠ داق راوسي دولا كس ىلإ ا وزن فيولا ماءاروا-<س لإ اطملس كلض ل

 -لإ يد تزاجا كى اود ىتتنو

 با اتاي اركز اك ابل كك آس ناادوا ايك ا يك ركن اكل وازس كن اادوا لونين ليكي حس للا ريمة معو :4 رش 0

 تلج لبلدي كس لكل يكر وا نايا داش هس هكا اكدر لابل كس نولاو ير 4س نابوروا اكل وتمت كا ورواعج

 يحس لوتوضروا ترارول ز لي حررط عاد 0 ا كد

 دامت ايلي درا اجان كل كس لوورم كوكل اتتسا كس تاو ذروا مت ايك كور تس لااتتسا لس سايل ليم / لاند اة اجايد
 - لاو كك ءاطع كت ادإل رولا .اجايانبي لاين لمت ىي لش عنج نري

 وأ واسد مدرك تس للا ند ترث دو كه ناب لثاهد تادتب تين لابلاكم نر ملح لف ثيدع##

 ل ايند ساووخ كويك نجى كبت اضم لوك ب لارا للي اوم للا طع ىتو لب ترث ًاروا لين مارت ب ايند لما لزج كتب
 -ايكل دب ىنملاعارإل كس يول لاهم اكسر اروا لو تجسد تل دب ماكح ارب كدب كح تاداقتعدوا لونا



 0 ا جرا ةروسءا كرس را رابج رع« نال العريف رشم رنكلاك

 . يروا قل قوت كلج ب متت اوارص لب حررط ىاروا هس تن ى ذب تبي كيد وو اق لمت كب يط هلك يدا
 -<س ايل تسار ىالسادارم حس ديتطءارصروا ن آر قوام حس بييط نس نب سف عمد لب هيي اكتميارب ىكا قكم ارك و معن داس

 -ج قى كيا كريم كيابل اع

 اور كل كس هرمعدختاساكرثكت عامجب كيا هللا لوسر بج لع عر إ.....-.......:ءاهتقف ف الخ ار والم اي ذر
 هادف مارتره مي كيس هراشا فرط كى ل اهتايد كورس نع ذب ل آرب يبي دع ماقما_ يفق ب آف كن كر شم ل
 2 [ترجايدوا لو تلح تالي لا تك ىللا- سك رف وكل ب ل اكرفاسسمو مش ايانع تسر ابي روط اسي 2
 -ت م7ريقرارول دارعتس مارتريت“ ده 54 كرب اري وكن وودروا ىف و

 لل نس دو لو ةكئاج سال ل تاك تاناكم كلل ب تس. ارفق ماءا_<س ايكن ايي لسمك يأ ف ءاهتقف لابي
 راج نلاكم كيما نبا ناوفمررطح #دعدثلا قررت ترط>ك ل تس كل يثرب لعد لا تاج يسد قري ياركروا لإز تك ثم
 -امت ياني تا ليت تارأديي رش مك ددداارإ

 وى مروا قطرم شضياسسيإل كى لب ج4 فقتو لشن زرم كم تك ايكذغ السبي تس هداك تاب اذ ضحءاهقلروا

 كوري رباب ترتر وار ومار نبا نا جس تسرو اني راركاكت انكم ل لابي شروا لاك اهانكو رعسس رافت لسد ورع كس لاا

 - لي اجانيل ارك اك اددانينولل وف ار كس كس كج س ةسار وب كلر, ني شا دبع حررطح_ < كل لب ل
 ترطحر وا لي نام ز كسي روضحت دونك حس نوم مولخاتس ل حس لاغ ع دع كيا سس قاع حررت لجل نا

 2ك ورع تررطت_ كل اج كك ر تيلي روادا [ت انكم لكى لب تنذ ا ظرود كور افرمت تمرر وا ل صدرك

 2 تسرك كاع لب نلاكم نت لتويل# كتل تس اءرف نس اكس ذاورد لب تانأكم
 ليت ررطخ ديار رف تاي روروا ايت الب لب زرع ترطب ل ايانب ف رمح نلب لبي هذاورد كرك لبي حس بس

 ل سانب هس اوردر ةرورض ف لجروا لوم رج احلي لوك ةساج كد تاجا كادوا اج اياءرف فاهم كن كايد باو: هس
 مل يامر نذل وكاس سود نكي قد د تازاجا قلك ارك كر طع رياك لا ذ# رع تررط>_ لن ر لعق سرمد وفاج سرهركا

 تكي آر فرايتفا كلم مل ايمرو ف ليندا ماماروا.... لل ناي لابقب لاو فس آسر ايدك ل تنكس ذاودد
 - لضم اج ذكربانيل ارك ليا ع ءاج قلت اروروا تيك ث

 ايل كشدارم م اه راتبي رش با ذعانيقي تادجت اساس مقرر ويمسك ودار كن يد فال لاهي ضخ

 كح باذذط كان درو هس او فس ركمت و ملدا هان مب مرتك سي بلم اكل ئاروا_ لن كس كس قنا ار صقر اح جايك

 'ء ليت
 نيس لاهي كل ثار فدع ىلاتدفلا قشر يبت نبا ديعس_ لين نكت احير شاك تمب ىكرواك داحلاب هيفد رسب نه

 جس لاو ليداحلا اني دى اكوكمداخ

 ملعب سا قتؤكى كرب ريح تداينب كلم كو وكيس وصقل كرش ...........:رص اقنع شك ا تكس لا واربععك
 حس بس_اهقدوجوم كح هي .رعكدناخ قل و- لع مالسلا يلع ميئاربا ترضخ ىلا كرمك اي درك عر ورش انركك رش فس وكول



 سرع معرس تي را ةروسا رسموا كلف راب ري نا الجر سفن حررشو الج تناله
 يعل اق لذ 20 نوط ورك ل مالسلا يبل يش تر ط7 رعب كس نلا لس مالسلا ديل مو ؟ت رضع مير وا قر 0 وترتدي

 روا لت يارب حس فرط كى فافتادضوكم السلا هيلع مي ارها ترضع لس للا -اهتاب لبث ىلاب نان مان لولاك رولات ايكأي 0
 ده ات اجايدرارق لوارايعمكي ار ال غم انة بل باطماس

 نقزضرس انك ل تليةرل» تشل ال ارك ب قو يلا كر واينب كسا فس ماسلا يلع ميئاربا ترط” بحب
 يعلتاخ تك < تدابعوو فاوطروا- 0

 01 ا اون ءاانركر ءنيبكوو لع
 - لثثااج ذامف كتوم كس نر لاف رط البق خد سبع نا كي

 7 كتم اصدق اسكس بعل اخ ركذ سن ٍ ارث نع ايلايلا نايل اج

 لبو كفو سل لركن روبعم ن1 نعمت اضزوا تور زورو ني ل ضال تيم 0
 ل 1تعلام

 رات شايتد بج اجت الم تنفو لااوكم السلا دع ميت اريا تفند كتر 6 الب كل كس عر فرط كرك اوك وكلك لما
 ٍى ناار خه الا يك رع ٌثيئاربا ترق حس جو للا اهتوريغوول يب ردوا كما ف5 لوكس رولارق وفيلم ردا لكفقاد ح

 - لني يراد ارم

 كا« كوع كرب مئاربا ماقم ذس يآرب لد جس ماكارمم نايم فيلو كاد[ - كحدزاو أب لال او

 رشم اذهب بم انس لولو فس يس 1كوب لس ىلا لبر لأي تعاود كيد« ركوب سرك كذاهيب افصل سب تيبادد

 لاس ل ورارطم نر اروا# يداي لش هرب زج كيا أفا كج ررثمرواء ل شوك يأ كيا أكس ني زوكم اهيل اكس ب آن لاقتادخ-اي

 ناخب نسا 2س لاق اد - نو ةيذ [تكفاعجاوطزووروا تنس تر[ لج قتلك قال د ايكذ تيان لا ايدل كدا

 للا ناسا خر 5س ذيان امش لاب. ىأ لايجب ليوا لي لل راو سن آلي لاعرج هو لج كساد دس جك هت يامر فد اشر
 جت 5271 ت- ومك 1ىخاوكتت ةارص كداشرا

 ركوداف حس ذس#+ "لابي كك نس قاداج كان اين هبدجو لك للا -ايك يكرم اذيي وج اكسو حبت ليلك... :ترردض ايم

 وايند ىتدحتاسل سا نايا ع روصقت بلا ءاضرروا لإن انك صاح خف امى دوت رصفقم لص اك وج خت” لاهيب كس دارا ف "اكو
 ساروا وني ايان ووصقنل خانم قود متاح لإ لح رك كوريفو تراهترك [ اهي الشم لإن تلح ركل صاح قت خانم

 ءاكدادوخودئاف اب جس بسروا ل هان ب دا وفيس لترك تدابع ىلا كيأ عراك كيش لن للا .....قكلاج ىد لاكش زاجا
 واحس تسباو دراج لوا كام الصارادرسدوامالسا سس لس تقوماكت رايز كت اقم ناوكن امنا لبن عر هبس ليك
 داع ايبا رتب سس ىلا كل كل نس كادي قب” كيد وا تالايط دات تلد عقوم اكوا تكي اوك وت اهلك ايند مانت ع

 ؟ (0لايكروادقوماهجاعس لا لك تدابتث اوقالا ني زين_ كلن رانا
 ادوررقموو جس ارك ابرق لاو رزقك اندليب ماكارسدددعب لس ذس آل ع- جس تدابغ نيب ثمنا كيا رو

 جس تايضأ تب« لم ثمي دع لال 2< هرشكالبب كج ذييسبكي : هتك ضتأ ع فالتخا لي لا لإن رك قل

 هب كس ساروا نادأك لإ رقدار مس لاك سب ساد كيا كتم نيم ماا ررط ىلا ارواح ربا تعج



 مسوس يوسع سي 4“ جرا ةروسءا عرس راي ”رارج رج نايل جريت رشم تا

 لارواريعرقل كل ين تس امرك فيطولا مانارروا ل دارم نادودد ب كس لا واديعر قب كسي ساد ككل اماما لت ند نان كح
 < دارم ند كيا اكدعإ ل

 زفام حلاة وكول ضنب_و المك واى وردم تمر ور ضو خر ايدو ف اكد وتحس ل لوروتاج كس لاب رق نادل دم مكرم

 - هدايزاب_قكقدترزاجا كفاه تشيك لاير قال لبن سار كرثل/ن ليا جس بجباداناعكت شوك لاير جايك
 ساو شؤم لع لب اتم كس نلا- هنن دن. اه يفتش ىلا رق يس ناكر شم كج لاوق اك وكر زب تبا جس السوم بحت داي
 -3ى و تءزاجا كذاك تشو

 باس لا ل قثتعنارمدو قكتمعن مم كوريشو لس اون طخروا نا وثكن ثانوج كعب اك الب محاسن قل سر 1

 لّسادا كسا لل مزال لايعاوج قلتي عردعب هك لاء سس ركروووكل يب لبيروا لب اوشن نان لع ان: طخ لب وتد لب ابن
 - ني ركل بك قرن اهي ةررط لادوا ني ركفاوطاكب علنا دس مكدعب كس لارج هر انرام وركن الشم. لانك

 006 نثب__ ل يمك وفكق تما سودروا هتس مب كتم ا دف كلارك انارب ليا لاز كلم كس ند كس ششي

 -تابدالز امش طاش وشكر وجر واهل قنلما

 قى ضبع اناجايكن يب ن وفاق ماع كي با- تك يدرك ن ايبزت ماجا قلختيسس ردك جس دارا ............: مع اع تسوكذ
 روا لاعم ل وم انك لاي عع ل يك زو فال كالا [لميروا- كك رائاحلو بدا اكن لاروا كه دكى دنباي ىلا ماما

 - كوم هل رؤاك تاك يور لوصتروا كك اج نا ببس اكت اجد ىدنمب
 1 سم ا < اووثو داك اكو بلطم كى يس يصتم لي . هل ريخ

 قرسد قى 00 اع صرت ىكي زج لوروأ اح نا تاون لا لالع روث اح راس كس هس داب اي ايام فري

 روزلال وق دك لؤناب وحب حررط كا« اني تمدوبتسك وتب ناارواو ردود تس كرنك 11 قري تجب دوا هساكج أل لو
 1 - كرش لباقمك ديح واش وجذب حبس اك يند نكي جس ناو 1[ ومجرب تكس

 هن وانك ذب حس بس اينو نبتة يكل اسفل كب طز مارك اوس روضخت آل جس تيياود ليا ل نات

 اىكاسسإب لام. انك يرش تاس كس ادخال ياس رف ذ_يتقو ب 1-كيس الت ر ورضا ثلا لوسر إي مك ا يك رع ف مارك امص ؟لادد الج
 هسة ارل راب دابا ب آت اان و ىتاوك لوجو انلوإ ثوعتل اير فرك م كل اس يلتف ايتو ب ارحب دوا -اندكا لاررفات
 روأ انام في ركشسم كب آت لكل كر لتر ورخ صمد اضوريزم_ لس جب مج شلا لوسرإي مك اريك رع فس ب اسك لابي

 اقل كس هذ امنت تيما كلا لبي لولو كح مارب اضاا شارب داب

 كارول ليل كيتا سا هني حس نايمددوا ذب كس ناس 1 لوك تنك كن ايي لاش ىاتاج كنار
 لجو ايكدم كال ةررط رب كرش التبكير ل١١ كيتي لي حدك اددددد كك تكألب ا وماي لئلا 1س ليغ
 - كيوم تدارير الكس قت” ك ناكر شم ررطى اياه رود تهم حس ووصل زيا بسيشندب ووسط

 ماع فياري ل كك طيش ح راح لس اوم روا لع حس وسو لس لا رعسس ودرب راك ابك نس رب رسل شا

 مالح ا وصوب ل ع راي كح لور وغاب كس ىلا رق لع تيب آلا نايا قى تع كك رشي تس لاددا كيب دج ناين كريلك
 ونرلقن سا لوب يوسنم_افرط كاد لزج تجلب د لبى ري ميثث كثري تس مارت لك بلاوم مولع للا سو لذات



 00 ا را ةروساكرسوراي راب رجم نيل اير يلج ررشو مج تنل

 --ت كامياء#

 ص < اج تس افك فوم تدين فرط كا دخ ناي هج :راجاند عرون وق تمم ظريف كا هك ءاهقف

 كح قة نوع ل نفاع رس رو دوام بلقق لمي قتلي قا لب كك زها دوو تسلا سس لالد ذب

 -<س رورشؤ وثب سم سددها

 انج محدودروا انركى رادري داي ءانيي ماك اك راوس الشم_وب تك اغا هداف مكنش تنفو كيا تس لور وفاج ناك يك يار
 وجايك درك رصخل_ لس يفارق! بج نايا وم ايلي درك ضان كك يلا, رق يحس كك كبسج < كتتتقو كاري كك هربت
 متدورع لي ل فس دك عن ذوكل وروناج ل ىلابرق ناك اومداشرا رج - لب اج انامل هدم اف تررورضالب توم ايكايدانب“ "قرب 'تاروا
 ا اميل ايرث لا ليو

 راك كراع رز ا احا اكسنمم اَنلَعَج مكلف تنسو ٍةعاَمَح ىَ م لَو
 ْمكُهلإف اًهَحبِذ َدْنِع مانا ٍةَمْيِهَب 9 عب اَنَم ْمُهَقْزَراَم ىلع هللا مسا اوُرك ذي ٌةناَكَمَوأ اناَبَرفاَسبَذ ىَأ

 هللا ٌركذ ا ّذإ َنْيذّلا َنّيِ َنْيِعِضاَرَتَمْلا َنيِعْيِطمْلا 4 وَيِيبْحمْلاِرِيَبَو اوُداَقنإ اَوُمِلْسأ هلق ٌدحاَو هَل

 اَهَتاَقْوَأ ُّىِف :ةولصلا ىِميقملاَو اياََبْلا َنِم ْمُهَباَصأ آم ىلع ن : نيرو مهول ٌتَفاَح ُتّلِجَو

 هللا ِرئاَعَش ْنِّم ْمُكَل اَهْلَعَج لبإلا َِحَو َِنَدَب ْعْمَج َنْدَبْلاَو كْوُفُدَصَتي ١» َنُوَفِفنُي ْمُهزَر اَمِمَو
 َدنع يَ للا مسا اوُركْذاَف ىبقلا ىف ارو َمقامك ايدل ىف عفن يَ هيف مَ يزد مالغا

 َدْعَب ضرالا ىلإ ٌتْطَقَس اَهبْوُنُج ْتَبجَواًِإَف ئرشلا دآم كل ىلع ٌةمياَف َفاَّوَص ارح

 ُلاَسَياَلَو ىطْعُي ام ْمَنْقَي ىِذّلا َعِناقْلا اوُمِعْطأَو منش دش نإ اهم اوكف هن لكلا ُتْئوَوْهَو رن
 ٌرحنت نب ْمُكَل اَهَنُرْحَس ٍرْيِيْسَتلا َكِلذ ُلْثِم نأ كلِلاذُك ٍضرعَممْلاوَأ َلِئاَسلا ككغُمْلاَو رسال

 ال ْىَ اَهْواَمِداَلَواَهُمْوُحْل هللا َلاَنينَل ْمكْيَلَعيِاَعنإ ون رْرُكْشَتْمُكَلعَل قطن مَل الإ َبَكَرَتَو
 داما عمال ضياحلا عاش لع مد هل عقر أ مكب ىو لاي كلود دان
 ِرْشَبَو هبَح ٌكِسانمَو هِي د ِيلَعَمل مكَدَشَرَأ مكئلهاَم ىلع للا اوُرَكَلْمكَل اهَرْحَس د تلذك

 بحي الهّللا َّنإ نيكرشملا ٌلِئاَوُغ اوما َنْيِذّلا نع ف اليل َّنإ هجوما يأهؤ َنْيِسْحُملا 5

 مهبق عي نإ ىنممل نك ْشُمْلا هَ هينعنل (موروفك هتناما ىف ناّوخ لك ف

 نس لاوج ليل ماناكثلا ب للاي ب نا فول ودك ات كراس رف لا لا رق كل كس تحارب فس م ............: مج 2
 فك ارا <س ايطتاح ذي ررط ل فود ورسكروا قف كس نحس اكسنسم قرار ىلا رقى كلب سوما ليلي وك )تس كس اطع ليث



 موسما 47 عراةروساعرفمداب رابج رلج» نا الجرييفعرشورمج تناك

 لمى لاب كك كس تما كارم ابوك كلي رج مان لمي ترروص لا وف ليم هرسكر كاوا كوم ل “كس ررصم وف لاب

 شن )ون ولاو نيد اك كدرك - انسى رك خي رواولجس لس لات ج ققعاو ادع الا دغادابت( لقى وركن يش

 رواوك ولاو ف#ركريصرب نلا ليث لذ ب نا ليت نجر واهس اجاجايكركةاكدألا بج ليث ساجد لوكس نج ( وكن وك لدادربنا را
 كت ارو قدصروا) ساهر عد لأ هس متو تا لا لت سدد سك جررخوج وكن لارواوك ولاو نس كى دنباي كذامن
 ل دئاف ل ىلا ك اهقجس اي داني داكد اياك ( نيد ك- )هللا كس هس داب متوكل ورؤلاج كح لابرقروا ( لإ جسد
 حيز ا) ورك ايلم ان اكرقلا ري كلا كس كه كل يأ موس ( قك تسرق آرجا دختاسس كس ىادولا هرم و ىرادر يداي دوا قراوس الشم د اف قوايند )
 لاوس دوا ( دماج اناعكم تكا ) امك س ل نا قتووف تذو لا زف ( دعب كس عنؤ) ليدي ركن كس توركوو بجرب ( تنذو كح

 نؤينج قل يروا ل مح ركبنا: ايمي لاوس تسوس 1س ىروا لج دنييإ تع اتوب و امك تبا شم )و لكى شوك اوسو

 ركغنذ حاملات -ايدركر طب روطلمأروا )يدرك كي ز راه ودوفاج لا حررط ىكا د مب( جس اك ركر ايتن يب كهل اي نس
 جاكت اياها نا )وكسركاداركش تاج (ايك تل سا بس نوم لكشخ تب يكل هس دامب ةنرو -وكسل# ماك اك راوستس لادواوكس

 ىلإ رقي لادتادغ تن )+ اقتب وقتا راهتتل اي ل نا نوخ اكن اند واج اًننج تشرك كنان كيتا( لإ كس ب مف مك
 بأ ةسشلاررط ا( ومب قي تلود لن ئاميامك بط رثب انين ٌعراص ل مكن اننا وق لك اي كس نا ناوغ نر واج انني تشوكدناك
 صالغا ب آروا( لامر فءاطع لدلك جر كيانسروا) ىو تميادب لب فس نارك درك ايي ىلا ذب كلا ل جي درك كر دابق
 -- نولاو نانا اكس دكر ود( وكرا زتقاو بلغ نبكرشمنا) ىلاقتادغ كب - كح دانس قرت خوك نا( نإ رعوصوت )وكل ولاو

 ( ع ررك [باطعرورض يروا )وكل اورفكر اباد كج اتركني شاك بس ْ

 هس او يسد كج ندرك آل تجار ماك ا- نيب د لو 5

 ايل ىت ناوافرصوارمهسس ندب قئاش مابا تسمجو وكاد لنك ثنوا هزات وم نخلص كةندب بخ“ .ندبلاو
 بتي رارصب لوم ا الشم وبنك ل كت مخل. ايدج لات كس لوفود < اكروا ثنوا نت ندسسب كيد نكس فيطولا ماما نايس
 هع طرف كروا كشوا ل الطا اكن دبملا كس اتم مولعم بع حس ثيي داحا لضتروا لين دوج وم قش وفود كس ندب ل عري

 ىكبج لس تروا اتي كل وقس اج لكي دج افيج كك رص لو تأ حا عناق . رتعملاو عناقلا
 - لا ةلوم كرهت رواح ات رانا ركومرا رقي لب كح اا رععمروا_ا«اليج لكل اوسع نع 500

 مكي انك راشا فرط كتاب ات لاا ةسال نيكر شملا لئاوغنل الج بحاصرعإ ك اونمأ نيذلا نع عفادب
 وكنانا لت لب توك لارج هلئاغ_ ةلئاغعخ: لئاوغ_< نيكر شملا لئاوغكج_جددقم ل وعخماك عفادي
 يني

 ىكا- يب دانيت اكن وغم نلاروا تس ددكر حس اسك لوتب نبا تشو 6 ىلا, رقالاهق ل ومتميراك نيك شم ...........: لأول ل اش
 تيب آبي انركأبيلا كك لومنار واني لم دكتسهدارا كس عر ناهس بسج تح كسري نوخاك لاير قري علنا فولي
 ش .خلا اه ءامد الو اهم وحل هللا لاني نل ل لوم لذا

 تر نا طعرو ايي ر وضحت [بمج لاس كس يدي دك سب لوز ناشاك خلا اونمأ نيذلا نع عفا ةيدللا ناي ًاروا



 مسرب سوس س1 1+7 00 7-1 مرارج ريل« نيل اجر ري نا

 ةررط مر هلأ تخل ناتؤموج شيكو يد كورس لادا ل 2 عر _ضينر فوك ولولا س آف نارشم 2 كني لك كس كس ةسك

 ىك رطج كي دوا نفس 0 ىلا تررصن_ جس لوم تلبس ىتاعالر افك لامك لوم لذا تي آي نت ياتس

 -اهكا يد ينوسر ا زتقاوك وفا رطستروا يك يك رول هرعوري لي تدوص ل ار يخ انج -(ةساجايدركا الر ازيقاو_رل فاس نيكرشم

 السيب دوج وسور لب توت لكنك لل بست ةرم دوا تعجل شلبي متي ىلا راك داشرا١٠ هوما 4 نرش 37

 3 لرد ذرب مان كساد ليا لتتم مانت ادعس نر متا ليا اكبسم نق ىلإرر قلن للعرسان مللي لاك ين ىلو ككل كس
 3 يدع برق ل وصتس مان هارد نكح دقن سمكس ارقردا سرك انا رقي شئ كس بس
 -< لي دذ كلان ةتيثح يح كورت ورولاو

 551 نقار ا ا [ ؟جايك اريك ف صفح دس شح 11 مارس

 ملا يك ذو 1 د لاو ارق ؟ع < هدئافايكعس لا لمتشلا لوسي دكا يكت فيرد فس اجت جس

 ش متازبلااير سيف التخا لكلا ”اونرإ قت نر حل رع ل تسد لد ماها ل تالرشج رك ع نا فا

 تروا ةامح 2 ن ثنيتج 1ك شاري كيس ياضاقت اديح رواد رك دتباب كم كج اك لارواًاج كيج فرط بس بس
 ىلاتادضوج و دانس كرر (لاولاو فس كى باي كت دير شم اه ارواود ة اديب كرر اشرد ةئيساركدجت اذلاب مثل ناك ىلا
 سب بلطم_ ل تس ركبت وقتي وا لن اج ككل مش تعاطا كى اعتاد غروا ل تلا ناك ادغ فوضت لح كذاك
 3 يرقعساح دوك اوكي ف لاقت ادغروا ل لو ف رك اداوكى رتوادق ظل فروا لإن دنباي كس تمت رم اطال

 بم لان ديح وردنا كس لس اكريح سيتا سسيي د لو ل ركلاعم لوس نست سكس لورنم تدورظو لوري وا ل

 لإ ةكع وماربب ىاطابو رج الف تالارك ع داسيي ردنا كس لا

 يخرب تاذلاب درفت ايكا ايدرارقرقلا م اعشخ و( وروناج كس لاير نا داشرارج ١ .:تقيقح ىلإ ّك

 يس روصق نرك حرار لب لووكريح ول تسملظك ي وكس لا الس حسبو كه سو: بوش فرط كي ل اخت دخ ول تسمن كح الكب وحج
 روا تيب دب لكى زاب كل ام هس لا _اناي لج لبس محاككل اح كس اري لايك يدرك ب وضم ب عاج كى اتت ادغوكر وفاج لتل
 -جرماطتم ووبجم كش ا

 3< ىلا اضرروارجا لوصت ةوائاذب حس بس ل لوو هداف كح داب ش لور وتاج كس ىلا, ثنادك ايكيا
 قوي دانمرواه لودي رشي دايز حس ىلا ركل لولاك نانا كيد نس لاقت ادغ ندع ديكر قلك يار فداشرا ل كيج روض 1

 لإ طمس تشب رط كتدواد ركاب ناك اعتادض تقوس ىلإ, رةنكادد متاع قاد هربت [ المكن ا سشو لش 5 لس قرنا

 -2 كامب ربكا هللاو هللا مسبؤتةس أ 76 زروناج لوك كج لادق ل ومخم فير وضخ 1 آ-

 الا هلاال ربك هلو هللا سبك لايبكراكسركاك سوي تكن ا نع نبا لن فاوص
 كندا باهت ب آروا تح روضت آكل تس ارف باج تررطح_ لإن كس كح فس كر ذو ل ءارك دب كل واكس مهللا هللا

 دكة ايارف عن ذا قت ركا طك رتب نر كدت 9 كيا

 ىلا د لايناي رقي مان كس ادخن حرر ل لطي تييلباج تام كل لان كا "كس لس سان حال فاوصصر»ا



 سرج حس سف سي 061ج جرا ةروس !ىرسمرا مم مدابج رلج نمل الجر يسفلجررشورمج رت نان كا

 ركر كر نب ذوي بسحب دواوركن يناير قرب مان كس تار فرصادخردأب ءود تمم لاي ابرق ب منك لارين كى تحن ره كا« حت
 هَ داشرااك ةتج روضحت 3-1 اطحك ىو وسو درو امم روح حس نت ضان قنا نأ جرور جررطو#ا قتلت وب

 جس مارت انامحكاك ا فس اج ايل تاكرصح لولاك” لااروا هس اج كيكبسج لاي لور فاجدك
 ل ةيسدرارق بستم لل ام ماما- لون لاق كس بر وجو ضن وا دماج ناك تسول اك ىل ابرك حس سار كن وكول ضخ

 نءارب_-< ل ك-بابقلا اوهعطارماارسودروا جك لس زاوجو تحابا ١ولك كرما البي مك ساعة نير رول
 ستروا نجس اي لكى ابر قركش ولي - هج ا ىل ركادا امن كدي, م لكي حس بسك ياررف ن- ةقيقي روحت آكل تك بساع
 د شل رق كسا ىف كى ابرق لكي عس قام لشرواايكل ل طم تنس لاءايكا يبا فس صمت

 اتارعب ل نك حرروس بحب اتم عر ورش تلفو لا تفواك ىلا, رقآك جس لايخاكت ع امجج كيا لكءاهعر وا ”قفاش ماا
 كيا لتويك لس كملف اي رقم امامك عب كح د اجد زك تتقون دي نم كيد نكس ريحا ماء اروا لي اوي طخ ووروا زارنا ل ساجر كت نو

 قاس زار كريعرب ولاو لواك 2 كيد زنك فيولا مامارو).....هركدت ىلاب رق مه دكت ملا رقم ادا كييبج دك جس لبي ثي دع
 ل رلد ىلا رات ستفو للا لامن غرد اف حزام كيبسجب ىربش نبل سب تلح رك ى ارق ترعب كرم عرولظ وابا

 اطع تمر دق ليم لوروف اب ىو ن الح ذوب لاو انور ورك داهتووت واب لوركا دارك كتمت سا كا دغر ل ايل يار
 ش ورلد ىررقانو ىرلشب كىلاهتادغ_ لاير

 تاكل وروناج كس لاير قى راه ايكيا رفروا لك ريد تكس ديققكس وم قلكرشنتس لاهي.............: تيبن تمار
 نو لوروناج ل ىلإبرق قب اتكل باج اتن يواك تبين قراببت با ثورجا وقل بات ناوظ شدوا جس انتج كيك ده تشك
 كت تقترن رذ كا اك م رافك ف اهب

 ويشوخ لك اود ع ىلاج لاح دج ثنيجبوج كم انك ناروا لوم تدر ل ذاتإل دب نام آل ادق يقع اكل اب ىل ا
 تور درو لون تس اهل اروا لن رك وك

 اننيمجب اكن ورب نااروا يس دوك حاس كح لوب نيا تشولا الروناج ل ىلا, رقكمت ترك ناكر شع تيما شا

 - قرت نوخاكت شوك ىلا رقم بعدا كا ققروتسد كي يسد

 روا رج لازان تي اي هبل اي تاب رد ل داب كس لوز نات قي روضحت 1 ”باحصرحإ لس مل_وم نرسم

 1 -ايلايك سد اقعد كرش نا

 روا لولده دايت قنوو جس هع للام سد ايبدترطظنى سان انج د لابو ى ةروص كر ابتلاه ادخل 5 تي دع كلا

 -اهكررب ققوار لسة سا كورك دا ارك اكمل اق ادض ل اومداشررا- جس اتي الغ اه راهب فروا اني دوك ادعاءات

 . - 29+ كح كل حققوا رركوم الج ل .لطاب دئاقتع عررط كس ديت يأ ترو

 سيان روا كح لطايتتود ناصتقن لوكر افك نتا لح بحال نااميارب لاروا ا لاعتارخوج كولد ءاياءرف
 لباوت نت لص لس ىلا ترن روى لو قلاع وو ىت ىلاو لا تسلح جو دكر شم راف اد كس تلوح هر ور

 - ايلا قا كاما
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 مرو حرسو رس أي انف سما م مدارج رج نبي جر يفتح ررشو هج رت نياك

 مُهّنَأ ٍبْبَسِب ْىَ ُمُهّْنَأ ٍداَهِحْلا ىف تَرَ يا ُلَو هَدهَو اَولِتاَقي نأ َنيِمْؤُمْنِل ْىَأ َنْوْلعتي َنيَِّلِل َنذ
 ريغ مراد نم اور نا ورِدَفل مرض ىلع ناو ها نير فكل لطول
 هب حارا حلل اهو هدو لا ابو مهوب ىآ اووي نلوم جالا ىف ٍقَح

 يدا ُْتَمَدُهَل ضْعَبِب سانا َنِم ٍضْعَب َلَدَب ْمُهضْعب ب ّسادلا ول عفَد الْوَلَو َقَحِرْيغب جارِ
 رب وهيل دمك ٌتوُلَصَو ىراَصنلِل ٌسِئاَنُك عَيبَو نابع ْعِماَوَص ٍفُيِفُحْتلاِبَو ريثكتلل
 اَهِباَرَشِب ٌتاَداَبِعْلا ْعِطَقْنَت و اًريفك ولا مشا رحم ُِضاَرَمل يأ ايف ُركْذُي نياك دسم

 درلفو ناطلش ى عي وزع هل ىلع ولاّ ذو رشم أ هضم رضي

 اًوْرَمأَو ةوكّرلا اًوتاَو َةولَّصلا اوُماَقَ ردم مرفت ٍضْرآْلا ىف ْمُهنُكَم نإ َنْب
 ديم مهب رتفيَو ٍلْوُصْوَمْلا ةَلِص ةباَوَحَو َوُهَو ٍطْرَشلا ُباَوَ ٍركدمْلا ِنعاوََنَو 0
 هلعالل لس يلإالح كل ْوُبَّذَكُي ْنإَو ةرالا ىف اَهُمَحرَم هيل ىآ (ماوٍر وألا بقا هللو

 موَق «+كْوُمَلَو ٍدْوُه مْوَق ٌداَعو نعم رايب موق تينا جون موق ْمُهبق تب , لف َمَّلَسَو
 طبل هبَّدَك ىسْوُم َبَُّكَو ٍبْيَمُ مْ َنْيذَم ٌبحْضأَو (مل ٍطْوَل ِمْوَقَو مهرب موك ٌحِلاَص
 ريحا مُهَتلَهْم َنْيِرِفْكْلِل ُتيَلُمَأَف ْمهب ٌةَوْسَأ َكَلف ْمُهْلْسَر ءالْؤه َبَّذَك أ َلْيِئاَرْسِإ ْوْنَب ُهَمْوَقألا
 مهكالفإب ميك ْمهلَع ئراكن ىأ و ريك ناك َفْيُكَف بادب ْمُهَت َذَحَأ مث ْمُهَل بال
 ىهَو اًهاَتْكَلْهَأَو َءاَرِق ُىِفَو اهتكَلمأ ٍةَيَرَق نم مك أ ُنياكَف ُهَفْوَم ٌعِقاَوَو َوُه ىآٍرْيرُقَتلِل ماَهُفِيْساِلاَو

 بورت ةَلَطَعُم رثب نم ْمكَواَهِفْوفُساَهِشْوُوُع ىلع ةطقاَس ٌةَيواَخ ىف م ْمِهِرمُكب اَهلْمأ ىأ ٌةَمِلاَظ
 ضرالا ىف كَم راقك ىأ اًوريِسَي ْمَلْف هلْ ٍتْوَمِب ٍلاَح عمير () ِدْيِشُم 0

 دالهإلاب مهَرابحأاهب وعمي ندا وآ همن كمل لَ ام اهي رولقعي ؛ بول مهل 422

 ىف ّىَتَلا ُبْز اقْلا ىَمَْت ْنِكْلَو َراَصُبآْل ىَمُعَت تان ُهَصِقْلا ىأ َهئاَف ند يف راَيَدلا بارو

 مْوَي هَرَجْناَف ِباَّذَعلا ٍلاَرئِإب , ُةَدْعَوُهَللا َفِلْحُي ْنَلَو باَذَعْلاب كن َولِجْعَتْسَيَ َو دي طر وُدَصلا

 ىف َِيئلَو ءاتلاب 4 ةَنْوُدْعَت اَمَم ةنَِس فلاك ِباَذَعْلاِب ةَرحالا ماّيأ ْنِم َكَبَرَدنِع اَمَوَي َنِإَو رْدَب

 ُمَجْرَمْلا (مْؤرْيِصمْلا ّىَلإَو اهله ُداَرُملا اه ْدَحَأ مث ةَمِلاَط َىِهَو اَهَل ُتِيَلمآ ِةَيَرَق نم ْنْياَكَو اَندلا ل

 تت 1و انو سوم شم )-- ىلاع ىلا اع نتلتأح لام ىو تاجا كذ كابا يلا ال ريم لا



 مج حرسف م جرا ةروسءا رسم راي رج, نب الجر يسظتحررشو اج تنيك

 ةياج حس دداق (حررطم ل يح 7107171

 0 اكول لرشلا رك وا رشا درو يار ام ل لو تك لول هولك تنأب لا لس 2 كد ع تيرا

 رواة ا تدابعسدوبب روا ا تدابعروا ل: اهناخ ل يئراصن ال( حس سانا اي روم او لدب مهضعب) تب راجاشكد تس

 د. احاوومت مس سلس اكتسادابكعرب حر رط ساروا ) وم كس وم مدينه بسس جس انا ايلتس تمرثكم ان اكدقلا لب ل: لي دسك ون ارلسم
 اج اك كورك ارورض شارد( لج لاق ني رشت بر ضمك تمأر ثىكحررط ل وفود فيظتر وادي دشن دش تمّذده

 مرا و لولي ايي( < بلاعب كبار تن اطو تدق كا ) الاوبلغع الاو توثشلا كت بس ارم( كني د) 4

 قو ورسودروا ل 0 وكذروا ل ركىدنباي كذا كولر يق( كس كود. كنلا لي ل اقم ومش ) سد وت ممولك ع ايند لد

 بادج كرش لا لمت اكرعإ ك- لاروا ةولصلا ا وهاقاامت طرشوج ل انكم نا) لب ل نس ماكس عدوا لي دمام اكلي
 لوم كبس ماجانولا( هش فو ذجد ادتبمكيأ لكس كا كس لوصوم نييذلا لإ لص لوفوو طر شلا ب اوجو طش هت <
 ( كه قداج د لسا يي ررضحت 1 اوجايك ) فو تس انتو [فأو يذكروا( جس حرس اكن رج قتو) ىت لدجتاب كح هس ثلا
 موقوار مس داع لنك الطجك ور نسا يس كن يم لما روام السلا اهي ول دقو ميتا ربأ م قر وادوو واعد عر مد سس نا

 هيلع ومدح ركأ) ل كك اج تالت كم السلا دع وصروا ( لن بيعشم وقرار حس نير م باتا ا راص م ووارم تس دوشروادوب

 وتسا لم دوجوم نوم ق2 كس ب 1 فب كيس اوفاهق جتك آف سيطبق يوك بي ذلك مق كلا لكم اللا
 |ريموعجو لن( ركب ل بازعا) يزكي نأ فس لير كي ( كركر انش باع إل ىو تلههوك ورفاك خس ل يي وس( ل

 لب جس شل كس لاوس ماهفتسا حس لابي ل لث تروصكت كلب حس فرط قريع ازم كب كك كنا كيلا يكب اع

 روا) صحيا رفانوج لا رك بح فس مت ليمن ل.ل قس ىت لتلك طغ( تل اطمكس مرج” ناهد كدا زروج ذمتك كس يل
 روا ل يور كرب تهتك وا ليلى ذب قدك لاتحب اوووس( ع كاهانكد ها ل اهتكلها اهب تأ ليا( ل تب شرف
 ( اكرافكنثل ) لتس رمي لج ب ناز كأول ايكوم ( حس ضل نجس لوك م نلت لن ذب نايم د دوا ىلاخ ) لتخي حس تنجب
 هل اجو را نلاك اي( جس لتي للا زس ايكون يبس سس نارك حاجوج مولصروا )تل نت رب سس نتن تس جوج تيا لد كس نارك

 لالا ليت آل ب تسب( ل كل ساو تربوا تس اجوهدادربتيتسس وصقل قاب ك وم قل مروا ) تلك تفس رب حس نت
 رذلا ليلعن ًارو_لو عدلى رلج كب ازعل ب تسي اروا ل تسرك اياج وم لدتا هو لي لبي لونيسوج لولب لترك اياجوم

 - دلوع لث تدوس كردب كبد رو ) سلف الخس هدعدةتسا كك“

 ند كيا كب ازعل ترث 1ث 0 نلاعمكسراثدح سكول 62 كس لاسدازب كي لونك اكلي كس داكدروري لح باردا
 ل( وكل ورتش اب كس نأ ) لع لايقسل ع قثروا( يتأ,ةرفود نودبعي روا نودبعت_<ج مءارب لس لاسرازب كيا ايند

 حى او كبس فرط وت ريدي ذ# لنربد ستر رفات دروا لقد تابع

 لاق ك4 رافد نيكس وو لاو ايكريجتت سس سيلتا يؤم . نولتاقي-..-.....-.-: بيكو ل
 - لكى رايقفارممتأكن يت قم حس تبع انه ىكتاهقاد ساو فس |[ فورت ” اي بلاط تازامال

 رهاب ساب روم حلاو نايباكل ناي جس تمضمتاك نيذملا لاك ل وصوم ليي رواه حلاو سرج تلاع اي .اوج رخخا نيا
 -<- ناكما#ةسد: :عر زم اك كررضل ل ويرسم رفاه قروب ةباجرب برت زكي قاتؤ ل تنال



 مجاح سورس عي[ ول جرا ةروسما كرس و را م ”ءارج رج 5 اجر يلو لج تنل ان +

 حن انركااسموك اع لتي روسو مان بص لب ترد وص ىك عر لما سس ب وصنم الكا نشا .اولوقي ناالا

 - تسر لبنت وحلم تروص ل يدسنكس للاع_ شي
 د ل“ 2 رطل ولو وو رشم ري ر واو رشم .تمدهل

 5 + تس كت داب بسجار لبي ل سعرك هعم وص - عماوص

 ىت ينك ب زارف ىف ا ىلا سيت_ جس اتزمب لامعتتسا كلا كت اخ تدابك كس لوي اين كريس عي ك ةسيدك . سئانك

 جس بيئلاارم لابي تس ةولص ىلا له سب ل
 طرب اوج ل زوطخمتي_ | عم ةولصلااوماقا اطر ب اوجاك ضرالا ىف مهانكم نا نيذلا . ةواصلاوماقا

 -كس سرر ل ل ونوو لوصوشرو الص_ءادشم مهد

 _ قا سيطبق كب_ قل مذ مالسلا يلع ئومم ةاووق بي ذلك كم السلا د يلع وم ترحل .ئسؤم بذك
 7 ورع ل ىلإ ديت لع ناب ب ولسا نابي ةسن آر قبب للا

 نوكسربصم انعكس نلا كوني نايلي د يفطلوا تسكن اشي بحررط رطل وفاملس كن يكرشس............: كب ورش ل
 للا. ةيسارلوم ناثي ب ناملسم ف كرك اهتتسدص كرم كن ادد قلع ذ تااخبا كل كرش امج رك سر نس رك تشاد تاس

 ناع . كما رفتررتوكدي د ىف ل اعدراكرس رن اي رواه دس تدر ال قوم لابج نكد ارثاو هعا سا بايساو
 اتت ا دفلك أى دامس قى رت خيي ىك جتا وا ىف تاجا لكلب ارت عكر شم ناو وف هدر ب كبير وا لوب ىل زلات تب آي تنقو
 المن ارو-ايك اي درك حس لور ارجو الب ليم كم كس كب ل ان ليج ووجواب ك ل اءاسدرمس بس قرم الن كن وفارلسم
 -كخ تن اءدادغ كياركذوعجوكل اتي د قول د كس نلاهورلكس للا ةساوس_اهق لامر لوكا كنا

 ليكداسفور شلي نام زوق احاج اي داو ترجي رذ كس لوموركل تكس ع لون ناروذ اكل وشكرمروا سومل اين كاك اوم داشبا
 بسكر اكديح ألم نام خس ادج تامل ىيتن كانك لا عير ى ردا ليد لشمد ل تر اكرم اريح تانج ولاا

 سأبلغرف الب ىلاقتادخ ذاع كتم م نقيب د نينو سرك ايكيا رف_ سرطان كى ديح ولك تيجو شم كو بتج يوك لوم لوم
 -ج ليدتاب - ىىلاقتادغرا ةقاو تدار اكس دوك

 لور داب آلي ربت وأ اج كد سد تمور وفارطسم جس دوا قتلا نارلا_لق كف يرتت كن اتسع ىلا

 درس داس كس ىاردا هس ل ياهو رو رب كل وكول اتفو بير فس لد لب ركادا لب لن كل اذكايدوال امو

 هروورور يملا عزو كلانس او لكك را ةياه زنا هك لو ارب ني نا هده ّلارب را متاكماكلي

 وكنت لا حس تيري ولشمروا ى اكان ىظراع للا اذ لج جناب كس ىتادخ م اهنا كل وم اكعس راسك ايكيا رفداشما لبي رش و

 - نجس اي نوم حل لوو لاسر

 ىب- جس لتزج قدا لكلا لكبر ذمكى كرش ناكل ةيد لك قم روش [لاهتدخ ..........:رالطاو ىلا
 41 هو لاك وب ماجا نيس ارك يك يد دعقوم اكدنتت تر وسو يبرم نلا اهلك لوصوتق كن لا دجتاسس كس مالسملا مخ .ءايهن اس راسملماعم
 نر ل مأرب تا تا يي



 همام وسعي 4 راق روسءاكرسبنوراب رابج رلج, نيل زير يظر رشو_مج 2 نييك

 بالون يرش بل دوا ليكن اما راكع ول حولي بج رمي _ سس ايو لصفوكم اظرب ىلاهتادخل يام رف قي روض 1
 5 واب كج هريكو تلودو لايدوا ت و تقاط ىلا ضد جل تكي ليتر روا لو لبرج تلح رب ني ذكأول بايك ايككا يك

 نارك اروا لكس رول | الب لكنا ىك وكن ونفو مولعروا تلودو للام هب كس نلا- لكى دكا دو ءاج كل مج بعذك

 هس لارجبروا ؟ نس لطف سوبا قيتنق لس اجو كداب ب كن ااايكدت بد لائتس لوح 1 اوك ورحل ررطنحروا نايم كس
 - لج كس ممم دنا تلاد كس نلا نوما ني حج تفس روا تكي دوك بسس دل يا رفوا شدا تدخر 0 لصوت ررو
 - لو تس كل ماو قبري سلا تشر واس لوم ترب سس تانك وم قلم ات ان سابو للا

 هلل لع قار رواءازهتسا تس ءايبنا اجب كس حرالصا كلا ح قياروا ذ#.اهناهدئ اذ حس تملب# للا نيب رك رك يك ياررف

 ميلر وا ماج [ل كل وك قرط »و ب اماج كرد ايار ٠ لي شيب حس لبا ذعر دك سد سرك بل طم اك اكس قا دور واسد
 -< اناجايدركل يكل وكف اصر لماعمارامب ىن لكي حس باح

 م 5 ش هرعو كارو اكس ردك اري روك تضو نياق ؟ كوم ايكح باع بلاطمروادض اق س ناامكاي ايك ايد باد

 رشح م ى اكن اروا كَ يي هركك البو لع يت لج هقايكى ب قكذ_ سوم ليك ناك داس الج ضب ل ديت ريتا

 عروب

 رعمسود و

 َنيِذَلاَ ةييجؤملل ربعي اناورا ذفلا ليي (5) نيم رين مل | انأ املا كي لمآ ىأ [ ٌسانلااَهُياْيلُق

 يف اَوَعَس َنْيِذَلاَو ُهنَحْلا َوُه «م.ؤٌهْيِرُك ٌقْؤِرَو ٍبْوندلاْنِ ٌةَرِفْغُم ُمُهَل ٍتْحِلصلا اوُلِمَعَو اَونَم١

 وَ ناَمْيإْلا نَع ُمُهَتْوْطِعيَو ٍرْجِعْلا ىلإ ُمُهَنوُبِسنَي ىأ ّىبنلا من نم َنْيِزِجعُم اَهِلاَطْاب ناَرَعْلا اننايآ

 َباَقِعْلاَو ُتْعَبْلا ُمهراكنإب نووي نأ تونظَياَنَل َنْيِقِباَسُم َنْيِزِجاَعُمَو ءاَرِق ىِفَو مُهَنَع اَنَرُجْع َنمِرْيَفُم

 الو عيشا,رت وم ٍلْوْسُر نِم كل ِْ انأَسْوأاَمَو ذأ م ؛ مْيِحَجْلا ٌُبخضَأ كيلو
 ان نافل نم سيمر يم ىف نطْبشلا ىف أرق ينم ذل خيب رمي ل ىأ ين

 قزق غب بر نم سلخمب ينل قروش ف ُملَسَو لهل ىلَص يار ذهول ُلسْرمل هضم
 ملعب ْنِم َملَسَو ِهْيلَعهللا ىّلَص ِهئاَسِل ىلَع ناطْيّشلاِءاَقلاب ئرخألا لا ةوَُمَو ىرُعلاَو تالا.

 ُليَِربح ةربخأ ٌمُك كلذ اًوُحِرْفَه ىحْتوتل ٌنُهتْعافَش نإَو ىلا ٌنيِنارَعلا كي هيَرْعَش َمّلَسو ِهْيَلَعُهَللا ىَّلَص
 ىَقْلُي ام لِي هللا حسني نيَمْطَيِل يالا مذهب ىَلَسَ نَرَحَف كلذ نم ِهِناَسِل ىلَع ناَطْيَّشلا هاَقْئَااَمِب
 ُهنِم هنيكمت ىف (ؤهيكَح رك ُداَم ناَطْيّشلا ٍءاَقْلِإب ُمُيِلَع هَللاَو اهي هنا هللا 0 مث ُنطْيشلا

 ْ قاَعنَو ركع ُضَرُم مهبْوَلُق ف َِِذّنَل نحب هع طبل ىَق ٍراَمَلَعَجََل ُءاَتياَمْلَعْفَي

 رموبيعَب قاَفِش ْىِفَل يرِفاكلا َنْيِمِلَلا ناو يحل ٍلَُبُم َع َنْيِكِرْشُملا يأ ةةقئزلل + ةَيِساَقْلاَو
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 هجم ةرسضتعا 4 را ةروسءا رو ا مو مدارج دفج» بل دج ريس رش د# تناك

 كلذ لطب م مث مهْيِضَرباَم مهلا رك ِهِناَسِل ىلغ ىَرَج ُتِيَخ َرييْؤُمْلاَو يبنلا عمي ليوط ٍفالج

 َتبحْدف هب اًوئِمْؤُيَف ٌكلَبَر ْنِم ُقَحْلا كارما يأُهَن هنأ َناَوَقْلاَو ديِحَوَتلا ملا وتر نيا ملل

 مالسإلا َنْيِذ ىأ «دءؤميقَتْسُم ٍقيِرط طاَرص ىلإ آ1ْونما َنْيِذْلا ىِداَهَل هللا َنَو مهبول هَل :رئثمطت

 للا ىَلَص يلا ناَسِل ىلع يطيل ُه ُاَقْل ام ُناَرُقْلا يآ ُهَنَم كش ِةَيْرِم يف اًوُرَفك َنْيِذَلا ُلاَرَياْلَو

 ُباَذَع مُهيِتاَي وأ ٌةاَحَن ةَعيقلاوأ ويت ُةَعاس ْنَآ ُةعفَب ٌةَعاَّسلا ْمُهَيِتَأَت ىتح لطنأ مث َمَلْسَو :هيَلَع

 ظ ليل اَل ِهْمِيَقْلا موي َوْه وَ ريخب ىَتأَت ال لا مْيِقَعْلا حيَرلاك ر ٍراَفُكْلل هيف َريَح اَلِر ذب موي وُ هما موي
 2 ْمُهْيَب ْمُكَحَي ٍفرطلِن ٌبِصاَنِ راَرْشَتْسِإلا ان هنمَصت او هدول هديل مَ ىأ ٍذعْمْوَي كلما ل

 هدوو ميعنلا تنجب ىف تخلصلااوَُِعو اوما نيا ب اني ركل رعت

 ْمهرْفُع بسب ُدْيِدَس نيم ٌباَذَع ْمُهَل كيلو انياب اًوبّذَكَو اًوُرَفك َنْيَِّلاَو هللا نم

 روا) لوم الاوجنار )ف اص ف اص كيا فرص لا #رارمت ول لع ا ولولا كح درر( تسلا ىلا لا )ين مجد

 نثل) ىزور كت رعروا تررفخم كل كس نال هس كم كك يقرا نس آل نامي ا لولوج وس ( لاو فس انس قرت خوك ميا لأن
 حس نااميا شئاردا اهرب جاع وكن تؤم لح لوبا ) لين تجار تركو كلارا كس لوني 1 قدام تاولوجر واس ( تلج
 < نيزجاعم ابك نيزجسعم لج تأرثلياروا بايلوت جاعوكم اعنا دف ذس لوبا اي لو ةسل قة هد
 واقرب سال باع نا ىلاغتادخدوب واب كس راك !لسرشأور شت نلا_ك جس اهكرركن اك نس نيب كك نا اي وكل ب حك نيقباسم
 ايكروماب ب خلي بنش نع تك سا لوسر ) بتتكليايلا ىف لوكر وا لوسر للعب آس مكروا لو زود بأول تو( نين لي

 الا بش لبث تع ذم ىلا فس ناطيبش قوم ام ذب كتي فس ا بدج كي رم( و: يك ا يكن روم سب غيل لدن” لإ تدل حا بج دووم ايك
 ةروس لم للكليا كير قذف روضحت بسحب جرم كيا - ندم لون ناكر لسن ايي درك اشكل رق ريغ لب نار را )
 ىلعلا قينارغلا كدت م روطىروعشريئرعل ل- ىزخالا ةشلاثلا ةوئمو ئزعلاو تاللا مهيأر فاك ب 2 كت والت م
 هيلع لكرتج ترطب لسنا سس وم شخ تسمم رافق ات فاضا حس فرط كن اطيخوج قدر كت وات كك ىجتترتل نهتعافش اناو

 -< ئاضا ع فرط كن اطيشرللب ح نس عا اريك د (رالطاوكب اف مالسلا

 ل 14 ناطر ثلا( يلي زتسطسرور قى لون وذ كس تي اوك وكيس ولت هزمت ل روض ركوب ولحم

 ىناطيشوج واذ اضا لاس انناج روا )جس الاو مكبر وخ ىلاقتدثلاروا جس اني درك وقشر واوكتسإي 1ىلي ادفلار# جس اجي داشهوأبش سو
 بس روا كوب تدلك لوى لي لا جس اهكر ع هدايقخنا ذل لوبن كي دج وكن اطيع اذهل )جس الاد تدلك وخ ( يك يك ح- فرط
 نيف لرد ص اي سور كح كول ياوت ابي وم ل5١ ل ناطيخ ات شلا كات( جس كس لسا

 لش تفلت ى دب كول الفري قو روا ( لع دسلس كس ل كل وقبل تاب تت ) لؤ تكتم لوكس نتتروا هس نم ( اكل )
 . هل لاغتادغ نكي اي [مركذ تاك ودوم ناري كرابم ناي لك فج روحت كس جو للا كن ينو سروا قر وضحت 1) لا

 ٍِظ



 هع حمةرسم تمي 59 جرا ةروس ارسمي راج ملجم ني الجر يضتجررشو دج تنل

 كس يآ( نآرق )يك يركن قي وو( اكن ةرقو ديحوت ) ادم اطع مال وكول نتن كا( كتل لما بس الدوا ( يدرك تنس
 لمت وا ) لن ام لحج يروا لوكس نافرط ارب: اوم م تود زدوارم نامي كس لاوس جس ققعس فرط كر اكذب
 ىدقح فرط كى ا شيبمب ةقوو لين رفاكدتج دواس اتب ررك اكو تسار هاروك ولاو نلاميا ىلا هتدقلا كق #( لب اوم نتسلتسر روط

 ادخرب نلي_اهت درك فاضا ل نا آر قس نااطينخ اكن: ل داب كس زج كادوا ل ساي ك- نا ار قتل ) لن جس ده ذي لش
 ند لس ردب مل هوروا ) كب باع كند تكرب بسب نايت 1ك كي تم يقرب ناك لابي ( ايدك عسا فس اخت

 وأروا ىو العكس ىلا اذ ناد كس تم ايق ) كوم لكى ثلا زور للا توك ( ع نداكت م يق هاي تبتر لوك كس دافكل
 قار 7ليصفت كس كو ايل صف موروا نايعرد كس نر فاكو نوم شم ) كه ورك صف نايمرد لس بس ئاووروا( كوم ترايتخ اوكي

 مذ لوبتجر وال لوم لش لومار لس لش( ح لل ىلا تت ادخال كس قل كيت نس لوبن دوا سال نامي! فولو وس( حس
 -( تسجو كرف نا) وب الاو تلذ با زعلك كس ناوساي اترك وقت 1ىراص دوا ايكرفك

 لاهي قشير واد ل كال تح حرر ط كا لو كح ف رك نمت حرر سن نش كس لا نم 0 0
 ا 07

 هس لاشك او نتج ند ايش راسوج-< ايك يلد ارم نااطيخي لنك وارم تس ناطييخ .نظيشلا ىقلا

 دوف اج يل آيدكس لم تافل ضنا جس انو اكك كر ديفس ايالاكهددني يا عراك قون رغب. قينارغلا كلذت
 كحادغ م هس ناتبكا اتلايخاكن لرش جس يفاج 1ي بأ كبروا لدم نذط وب اج كررغا ل ىلا كج يردك اهيمج
 -ايئابكق فر سس يبس دايت سس طبلتسا كل لالا سنا تح جب ناس تسب هك يوك كح لوم كرافس لابي

 ٠ لب قى ل د نك ةوسق .ةيساقلاو
 . هس ليف لوك ند لاك فرط كن د تسبو لا تبن يقع _ لإ كسب ب زنك ميقع .ميقع موي
 روان 1رثروخ إيد قكىزادتاسوسو ذ ناطيخ قلخت سس لتس انكسر ىو ودامت ريك ه نه لي .ةيرم ىف

 - لاب دارم قم يَ روض 1

 اريل سيئر ايتخا ىلوكأر يم هدي احس لا لود سس د عرالطا كب ءازذع ساروا لودركا انكوج لب ل اجد لوما ومب اجبك اكاد فرص
 ل يك اناج رتب ىئادض_ < قكوم لابي ذلك ىو ك باع لش لاق لوكس لمن با ذذع لم دكا نا رف بتي ءاهبت
 لوكس لل ومب آذر الطا لكلا فرص ول ؟س الاو نجس ر مورس تهارب ناوكروا < تعارب لل تمس بسك

 لم لرب كس سيات كادوا لبن اج يس ركف احم هانكس داس كس لسا وقى اص لادا ىتدجتاس دواس نلامب او نفي ل
 تعض يلارواىل؛ كووول لو تك ورح يرئهادغ تع اا وكل ورسودروا ليل مر سس تعي ادب وجدوا لهي تنجب حا

 -هجس باع تش مقتل
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 مدابج رطجء نم ااجرسيش را 2

 نان ذم عن للى و لشد يكفر زو طا: .:لاوعدداياك ناروا لداسو ىلاطيغ
 ىلا ل سد ةس كل باقتم تس مارك ايناس ماكحس بت ملل ايش كا نقلا يال از تروم نق لز نرك

 هل نيرسفم عر ولود اهم تب“ رب دخقوم لا... لاكتساب قرداددان لولي الس 1ث تاب لوك كح ررط ل ادجتاس كس بآرك
 دنا كن ذه نايا نيكس اركي لي رج ايم رثك ادع لس ءةاو ناك كيرا سس يكل تن صقوغاكيا ك ئلعلا قينارغ

 ل طءلغرواوغلاوطق ل 1000 -ّه1 ثوللب باوربان بسس بسوو

 تالسلا مقيأرفاتم آي آب جوة هس داءرف توالت لاو ةروم لج للا فقتي روض بجرم كيال يك يك روبشم
 ناو ىلعلا قينارغلا كلت كيد لب غافلا بت كرايخنلابز كيس 1ذ ناطيغ ة ر ىزخالا ةئلاثلا ةوئمو ىزعلاو
 فير ف ل وووججمي راع سالف + روشت 19 ترآ نوم شف تب كح دوج وم لع لاطوج لنك الرشاش ىجترتل نهتعافش

 ل كب يت تير تاق

 اين اي قع سوقي رطروارج اوي نإ ش2 هس كاما لور باخ كر ب نو تا تك دب كيش لود

 -< لويد ةعتاما تدشاكت اعتاد م انتنلا ةذس نتن نيد جسايك

 5100 كش ل تعا ىدب كلا كن وتشرفت ل 20100 بج كج تبان تايد قلك

 ام لوب بايماك 2 رطل رت رطل ااكك اغيل سرج الظل تادوص لا كت ورلت الم اراب لع قو نالييش

 تاكل لزم دي الل اك يراهن اكس اف اسكس ىلاقتادخ ف ناطيشك شي نآ ,ةووخزيي
 - يرد شرواهس لوقا 0 ثياوردتصتآ ب ازبلا_ب السوم ضف وكر لوح نب ماركءإي يمنات رقع ل

 دقي دئز صقر كح ايل شر عريب ا هس ىذا نيب دلار فوه وتاكل نا لوسردان تريني روبي ان

 90 دلو راصق يك ابكذس لترا نررظاك امس قدك الى رول لدرس للا دس لوجتارواعس اجا ذك

 وقير طغت تياور طاغي بركس قى زار ب هلا رت جس شكل باي (رتعم كش يي دعو ردا لبث نوحطمواركس
 5 0 ماد لل لكرمر وا عطخا تتار بس كبس( يس تام لصتس سب سى لكس لوك
 ص لوناكي نيكرشمذ_ ناطيغ ائافلاو نب ب باو ياخ نتا قفا كا تالاف سن كنت لكنا
 يتم لاغيغ فرص زي ملئالاع- ل رد لكأس مكس لقي ر وضحت [ئافلا هك يد لاذ لت منو لاك اروالسا

 روارلاز ا شل رنج يس دار فلا ااا اتادخ اح ادرك فاضاوكب < فرط ا ناطيخ كارل ايكيا رفرجي
 مق روا ياو ىل ارق تسإب ارب حررط اوان ةييس دارك تشي رؤ كس مالملا يلع ل يرجوك واي لا لات ادخ قبو ل فر
 < لاج#

 لاطيخ يدك بو لا-اهق ثىلاخ تح تدك #يازبل_اتج ليلا حس تدك بل ولاكنلا_ لين مكملات اد
 ملكاوم قب عقاو روا اج نتف كل كس نلا_لؤ التم ليي لافت جوا عر فلو كرش لب لولو كس نك كس وكول نبا تس وسو
 رمد د رواه حس بماج كن اطبخ لكي ست ادغ اقافلايبلكالاح ايلتس بتاج ىلا دوك نس وسو يلهون سا ف نكرم

 سبأ ىلاهقادخ ل ريتنس ست ليتر يب رذ اك وم مح نقي لس نادوامفاضا لع نايا - ناك ك- نقلا فرط
 بس اناءرف لاءالام حس قورخا تضثرو ا انكر ايوفك سس بااذع



 محموم 400 راقروسا سورا 1 رابج ريم نيل الجر يسفث حر رشو لج زن نال

 تما انمو لع تاو لولب فرط ىك ىلا قوروا ناار قل لولو كس ننترافك ركب ىدتوادخداشرا فما فملف ....: قولا

 تدب كده تكي كن اهيا حرر خخ زين -كك مالت شيب لبث بهر فور نيس لأ ناطيش_ لو ع لكس ص لولوكس نا

 ىلا ليك رواه موه ئاضا لبث تيبناهظروا راترق تحب تجر كلن ورقلا حررط ىلا يلوم اديب تيينارون لم بلق

 لاي كس نايا وابجب هس لس آلي لوم كفو لاو - تسب روفر غرو نا ضاع لوف تلوم كو

 كح ارى وضتب_اهو تب اش لت كل كس ناوج لح لج اجو الت لبث باع لس دكر ايمان هواياك دس [ب ا زعاكتممايق

 حس فس الر رروا جس نادك ت تس ايقدارم تس نادك اي - اهتنداكب ماع حررط رم كل ل ناو س دام ناكر دب حس للا

 تت ودان لوق كوم روصق نرك اي تش لك نلو ىارصتم

 ل د 2 رولا تلعب لوا تجاشداي ىك قئارغ فرص د ىلا

 ري رافكن دوو اك اجومي هرباشم اكرم ولع يل 0 فارءاو نا امومروو تن اقيي نلدكس تمايق نس لإ

 قدرت قرع زل كسار تخارس اك لوس نايا نك ىو تح نتي نس ركل مف وخ ىلاوتادخ_هي# زكر كوم تتسم
 كادربل كس نلا دال لب رس روارفكو كر لب يعد, وتر وا كس لاو ىلا الاي تس وتم تلج مواكرم نقلب تينا

 اكو با عزم ؟[كبل زروا

 هلا مُهَنَقْوْرَيَ اًوئاَم وأ آول من ةَنْيِدَمْلا ىلإ كَم ْنِم ِهتَعاَط ئآ وللا لّيبَس ِْف اًوُرَجاَه َنْيِذَلاَو

 الخدم مهل ديل نيليمملا ُلَسْفأ هومز َنيقزرلا ُرْيح َوُهَلهللا َّناَو نجلا قرر مم اًَسَح اَقْر
 ُنَع مؤُهْيِلَح مِهِتاّيِب ْمُيِلعَل هللا َّنِإَو ٌةنَحْلا َوُهَو ُةَنْوْصْرُي اًعَضْوَمْوَ الاخ ُدِإ ىآ اًهِجَتنَو مْيِمْلا ٌمَضِب

 امَلُظ هب َبِقْوْعاَم لثمب َنَيِِمْوْم ١ ّنِم ىزاَج َبَقاَع ْنَمَو َكْيَلَعانُصَصَق ئِذّلا كلذ رمال ْمِهِباَقِع

 لَم ْنِم هارب مل ىآ ْمُهْنِم هيلع َىغب م محملا رهشلا ىف ذهولَئاَق امك ْمُهلَتاَف أ َنيكِرْشْمْلا َنِ

 ُدصَنلا كلذ ماَرَحْلا ٍرْهَشلا ىف مِِلَق نع مهل .طروفغ َنْيِمَو 0 ١

 هب ديري آبِرخألا ىف اَمُهْنماَلُك ُلِحْدُي ىأ ليلا يراه حلوي ٍراَهتلا ىف َلْيلا ٌجِلويللا نب
 مهيف ٌلَعَج ُتْيَح ُمِهِب «(هؤريِصَب زيزبؤللا ةاعا جيمس ّناَو ل اه نه يدك د

 ٍءاَتلاَوِو ءاَيَلا َنَوُعُدَياَم َّن َّنأَو ُتثباَغلا ُّقَحْلا وهلا َّ نب ني رمل كالذ ْمُهْواَعُد باف نامي

 ٍءىَش لك ىلع يلاغلا يآ ّىَِعْلا ّوُه هللا َّنأَو ُلئاَرا ُلِطاَبلا َوُه ُماَْصآلاَرُهَو ِهِنَوُذ ْنِم ودب
 . انواكتلا ص لرتا# هللا َّنأ مْلْعَت رت ْمْلآ هاَوِس ءىَش لك عصي ئذلا ()رْيبكْلا ةتَردَعب
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 "حد رس يآ ب الا جرا ةروسء اكسو را اكل راج ريل, نيل الج هيسنل عر رثنو_مج رت نيل هن

 ِكْلْمْل ٍةّهج ىلَع'ضْرآْلا ىف اَمَو ٍتاوُمَّسلا ىفاَمُهَل رم جات دن ْمِهبْْلُق ىف امب + ؤريمَخ
 ئاَِلْواِل «مٍدكْيِمَحلا ٍمِاَبِع ْنَع ٌىيغْلا َوُهَلهّللا َّنإَو

 يلا مكرم اي كل رامو ورم ( كك ركتررجتوأ ا حس رلكروا)! وجي نوايا لب ءار كشلا سس لوك ول نير وا قيمة م مع :م رع

 يس (الاد غيسد )ربك سس لولاو يسد قر بس قتدطلار وا( قوم تق كت نج هوروا) كس درك د قذر نإ رتب ايت لأ ىلاعت

 كوس دوا( حرر لولو ا مم الخ ده ل تنج نك )2 50 تس ووش ايم وللا لع لا توون

 فيت يتق حينا فيت دق ىا ضجر وا( لبو اتعاب ي) < لاو معا ذي( تس فققاو نان كل وكول ) لاو ملكا يدا

 لدي ذرب ساري( ركأ) نكي ايكوم مارب طاعسر وليله .لدب هس لومفاربارب كس سا و إكافيت وكن ينم شل ) كلاين نسا
 تجاذب بس الو ذكى اعما ذي ثلا كب - انه ركوب كارورضافلا وف( سجال حس لور نا لجأ ددا) ةساجاك
 تاره اتي ورك ردو دروا لش نادت ا درك ضاووكت ار ىلاعتر ثلا كح حس ببس كا( بلو ترص ى نيم قش )يس اكو

 ردات لل وي درب كن شؤموو  قكوم داق ىلا قس وك ٌلاموم لوح تار قسرواج نوم ناد سب حررط ى ارو ) لب

 ناك جو لاول ةقرورض كن وم ) الاول واذ ( وكاد كن يسوم ع لاو عاش رّثئالك حس برم اردا( ع قكرم

 ول ياو لا دواتس نك ةىشا1ىوم كتل سا( ترن ) ب (اهق نلامبا لمع لولو كس نا كويك ايلركل ديقوك واعد

 تبل بس قكزج وج اوك لا ) عا ذب عس بس ناشيلاعولىتدفلا واهس لاب لكلابوو( سلبي لاق ) ليث حس دداكي

 ( حس لع تراث كى اتت ادخ بس ي) ى ىلاجو منير ني ذوحس حاسرم لاب حس نا [ىدشا لانك د لبي آف ايل( سرتك

 ل لولو لس لوكولوج اكو زي لا )جس الاو تكسر را ذب( اتي داكا لإيرئبسك اسم لاي يل ودب تيس )< نابرمعا ذب شلا كيش

 هي ىقاشا كل رداع لس نع زك وجر واكس لس لول اس ا ما( ىف لابو حلل شراب لن لوم ادبي

 ْ دس داوازم اكفيئر تلم دوا( تس لود يس ) س ذاين

 رتل ا مهبقز ريلرواعس ءاربتم او رجاه نيذلاو.--...:.....: بيكو 5

 -6ةاهايكا 51 اكبر وا كوب نااكم مك !ان لل ]| لاخداكومررصع يباب < حررط وفود فرو اهنيك م الخدم

 - لي قكتيمدارم لشنأسس آو سمت عررطرب لب سيار ىتانيياناهكف رص عس عبو تب موهفماكق ذر . نقلا لا ريبخ
 .كلذ كيلع انصصق نيذلارمالا_لو:عررط لا تراعي ذقن كفوزمء ادتبمع ري .كلاذ
 لدب مكاو لاهتسا تس مجو ىااظفل يك كس نخل لدب- ل كس كايت ننس ل سبق هن زون امي .بقاع

 هس انه يا لي دعب ل عروقواك
 هد اساس اي نوعدي ليد زن لكان يأ ساعي نوعدت رضتاسكس ءاتهتسا ف لوضتا .نوعدي

 حبصتفاي < ىلاجومز برس نع زعس لتس حاسرب ىلإ تنام [ملاهتادغ نب لزنا فطعاكى لا .حبصتف

 كما يقنسا رق ملارزا لك 0171 ترورض خم امددقملر يبكى ف كوم يسافر: كك تبسي وج ترفط اع اف

 وكبسادج كادوا( دم جس دوج دمت ) موهفماك جا ل قرم وست مسلا لك توه ب صنم توم كا دعس لابس وج: لوك ابي
 مكه انا ي حس ايكايكذوخاب ع عرداضمو# حبصست رواه انكتب هاكر ارطخالكالاح - كس اجد ىف رارفتخاهقايكانا, بوصنم



 لا رس تي 4781ج را ةروسما ترسفورلاب رابجج رلج» ني الجر ييضتعررشسوهج رت نيل اهك

 ١ - ل سد دارا كس لاب
 نيتؤم2 ساده قتراب اوجررط كا اري للا ترولحتو تدلك دعقاورب رواج انناج بوز وكول نت كس وتم

 خب اهانوم تكرم لددبو لالا ساقوم انماساكى اكان لاين درلاوك
 ةدلب ار[ لب يسد لاا زس قرف اوك وشك عدوا لوصرجب ذب تس ذب دين انج - لؤ قمل ات ادخل

 < انجي درك التب للي با زعرج قاع اج و ورك دوجواب كس للا نكي إو
 فاه كرك لاادوجو اي ذل ركل ايا كس كرش نتج لوم لان لب داب كس نيت ؤم نلا تيب 1قدتإ كح للا

 هسداب كسى اسس وم ماكان نيك شوا لا رفددم كن تؤم نا لش لب اقم كس دافكغ  ىلاقتادغ لكك تب لن تيب ساو تصرح
 نايل ايكومربارب لءاعماي وك ايل_لرباكم كرما خذ سارواايك ظن نأ ىكس لاري ضلي اك ما لام كاك داشرا لغ

 تبب لات اخ كش ب دوا قل ترخن ةروا ايند -/ة رفد لاقت ادخ كن ؤم نس مولظقم سا وف قكىك يلوي زو سنا ري مولر
 تنهش لاو تنك

 رواج اتباع دج وو < ىا قاهتدفلا فرص فرصتك يجرج وا للاخ اكل وزرج مانت ك اوم داشر اركي ٠١ ب بلاًعادم
 ول بكب لمتجر وام كب كس ناد حرر ىاروا لع لبكي لمتجر وا قشور كنا دوك اسد رات تادوو-هساتركهبساتباج رطل
 -< ايدك دبل شب ف انس لوم ا كس تار

 ننروا كاب تار 1 نة يور 00ش 10 تاروأ  دروا ل ندول تارك - نسوي يلطما سوو

 لا تاذج 3 لج تكي 006 1 | تار ناد تس اتركه اني بس كس ررط ارو ه ىلاجوج ذب تاد انوع نر كرو نوت
 | دو دم نول الئوو كنس تاباكب قت زك بي تررصن كن يؤم يلا كس لاا قوم مت ديو ىلا ما استر واو لمي اكرر

 هيب لب لأب اهتم لس نلا_<س لش تيرصن كى اروا لاك تءاذ لكى ااذبلا جس نوري لا _تبمولظم ل, ومولظم حرط ىاروا هس
 0# داكيبدوا لطي بس ل سوم كس سور كبر تاتو تررصن كن وووبتم نت 0 هر

 كس ست لبن قسم لشاب حس مكس ساري نواب ريدا كرس و جرام رف نايبوكرا تقابل ىلا نيس ىلا تتادغ

 فقذاو حررط ىلا تس لاق رورض كل ودب نيا قولو ٌلاجومزنيسددداس ل آلي ريت لونيمزداي ارك نلا كيا حا لاجيت

 رزه ءرالاب حس تمج اعرب وا تدورضرم واهس كل اكتر ج تو - ل سة انتا اك ركوب وكل رورض كن ارب واس

 لو تالاكخ م اج ووك مخي ز اين حس تل اعاو ترصن كيا

 را 2 5 0 *0 07 50 0 مشو ع6 عادلا ع

 بوك رلل ٍرْحَبْلا ىف ىرجت ُنْفَسلا كللفلاَو ِمِئاَهَبلا َنِم ضّرالا ىف ام مل ٌرْخَس هللا ٌناَرت ملا

 تا مر رد ِ ف هس 5 م يل تت رج عك ىلا مسمن 2 ور 7 06 رمال ع

 َّنإ نوكِلْمَتم هنذإب الا ضرألا ىَلَع عقت ادَئِلْوأ نأ ْنِم ءاَمِبَسلا كِسْمْيَو هنذإب هِرْماِب ٍلُمَحْلاَو
 و عاد 2 مد ا 1 ماو م مهل اق ماكو يب ىو نع يو 0 0 0س

 مكتديمي مث ِءاَسنإْلاب 'مكاّيخأ َىِذَلا َوُهَو ِكاَسْمِلاَورْيِجَْسَنلا ىف (هْهَيِجَر ٌفْوَوَرل سادلاب هللا
 هكرتب هللا مَعيِل (هدْرْوُفَكَل ُكِرْسُمْلا أ َناَسْنِإْلا َّنِإ ِثَْبْلا ددِع ْمُكْيِمْحُي مث ْمُكِلاَجا ِءاَهِْنإ َدْنِع



 د درسععأ 4 سس اطير ةروسء ا رسموا اكدخل راج رلج, نيل زمر يفجر 010

 ل ل

 الق هب َنْوُلِماَع ُةٌوُكِساَن ُمُه هد ل يب ٌةَدْيِجَوَت

 مُكَمف امم هولك اَن نأ ٌنَحَآ هلا َلَتَقاَم اوُلاَق ذا ٍةَحِيَّذلا ٍرْمَ مالا ىف ْمُهُعِزا ال هدام كخعِزاَنُي

 1 م ُنِإَو 0 0 هند ىلإ ىأ ٌكلَبَر ىلإ ٌحُداَو

 هه سا. رع خب فالح نْيَقْيِرمَ ل ا * يف ةمقلا موي َنوَرِفاكْلا َو َكْوِْمْومْلا

 م 2
 و 1 و

 ىأ كللذ نإ أ ٍءاَمَّسلا ىفاَم ُمَلْعَي هللا َّنأ 0 ملْغت ملا رخالا لْوَق

 لَه 4. َرْهسَي هللا يل َركْداَم ُمْلِع ىأ كللذ َّنإ ُطْوُفُحَملاٌحْوّللا ْوُه بك ىف ٌركْذاَم

 هب ْمُهَل َسْيَ اَمَ : ٌةحَُح انطْلُس ُماضَآلا َوُه هب ُلَزَ ملام نوف نم كح خلا يأ نوبي

 نا ْمهلَع ىلا او ل تاذع هع نب موربصُت نم رشا نيل امو هل

 نه هر ىا اَهَلَز راككنإلا ىأ ركنا اوُرَفك َنيِذْلا ِْوُجْو ِف ُفرُعَ لاح ٍتاَرِاَط تيب دارُقل نم

 ف شطب ْمهّيِف نْوْعَفَي أ انا ْمهْيَلَع َنْْلْعَب نْيِذَّلاِب َنْوُطْسَي َنْوُداكَي ِسْوُبَملو ةفاّرك
 لير لري مس

 َنْيِذَلا هللا اَهَدَعَو الا َوُه ْمُكَيلَع َوْلعَمْلا نارها َنِم م ةركأب ىأ مكلذ ْنِمرْشب ُمكدبتافأ |

 ئه «مؤريِصُمْلا َسْئبَو اهيل ْمُهَرْيِصُم َنآِب ورك

 قر ايدج )سي نا زوجي وج قول احس اهل ذل م اكهتح اس راهب سس هقنادلا نول ل 14 مج ر

 فس رك نان زوك وفا [ىتوروا( حس شرك اج كس فس الوكت اءاسروا قراوس لس م لير دمع مكس شادو
 اذ ب نونا شا كد سس( لي ” اوم كالي كولروا ذم ركن اس آه: وف ) اجو مكضاك كاك اي رك عسا لسد تس

 سمت قد كرت ولمس لس قد هوروا( تاعك سد لمرض لس ناسضاوكل وززج مك ) «سالاو تقرا ذي «تسالاو تقفش

 كس ارش اذ( كرش قم )نانا كت بس( تتقو كر شنو رشح )م اطول مري ( لك اجوج كدا رع كرابتبج )عد توم

 وكس لب اكسنم) عكر رك رقم عز ذدقي رطليا طاوس تمارج لس م”( جال لن امي ادوجو اب كس لونك هت دش )
 ض( عن ذلرما سا سرك زكا سب آد نيس اههدن ليت ومد لت لاو كلج ب ساوو( كس دقي رطل ثم اوفو دلو وا رك
 لاس دوا( تارا نس نايناو تر كح لود ياي لوروفاج ادلب اقمباك اج ةسادكيس قت هدايا اك ادخرك عبي ددل)
 كك اكاد عب فو ركادوا- ليث ب تارت ديس وق ب كبس ل خجل ةس الب فرط ىك ( ني دك ) ءاكددورب ةيساوك

 اكلي حس كب تاءاكحا مكي - اك هءلدباك اوكم ىو )وم سك كبد: جسانناج بوث نادك كبح دربك( لع ني دوما ) ليد

 روا)و جس تكف التخا لت لونج نج ( نرش ن وما ) ناد كس تم ايق اك درك صف نايعرد 9ابتشلا ( حس

 بسوي هس لح ل“ زرقا ناس كرت < ناجوك جرم طلال يطعم بت( وب تر تسكت فلا كلة ردد كيا



 وردي 470 را ةروسا سورا مرامج رع نايل لج يسقتجررشو رمت 2 نامل

 اوس رنا( نيكرشم شل )كولي هب ناس آت بي كيد نك فلا( لصيف قل )ب كت بس لت ردد لع لام امان( لت لاق )
 هى ومدوبخماس لما ساي كس كلا نروا دس قراتا يئس لوك هللا ب( تدابعزاج كس ) نجل تسكت داب كد رز
 قع[ را شماس كسل نلا بج دوا( تسد كور وكب اذع هس نادج) وت داكدد لولاك ومان نا نددل جس ل لول (

 تك و تارثا سب( كس قداوك جيب )رب لوربج كس لو فاك فب ب آ ل لث عما بخ ( نتا ضم نم“ ) ل ىلاج لانس كذب
 الدكر[ قو ب آ( تسيب كى ران تردش) لو نس انمرلؤب قع قدام سفادج كس ص كلي نا كل يايك لإ

 داك روقبا) حس اهكر فس هدعو حس لورفاك اك لا هس هللا هس نر ذهد هد لات زي دال كه ذب تس( ن رق ) للا ليج ثايك

 -< تاق اري هوردا( ل

 ىف امو ف طع اك ارك لوا لف جمود كلش *< اهلأاس ب بنون ك لف ب روم اه كلفل 0 :بيكذو 5

 7ك دعو رالف ىرخغتكض الا ىلا بج رماظب د ايدركر ع وكن وذابج كك داب هون امج حسب ضرالا

 ده هل ارواه ردم لابي طر رك تا لل حس رب ترروصرسود نكي اق قرور ضربت ءمركدن# كلفلا

 - ية ىف ررط سكات كوحجيوو[ قر دقداني سدد ناش كات ادخار ذك كوت ب بلطم ابنا, دقن نتاولا
 لو لح مدا ارم لدا زدا شك وتس لادا ريح ووصل ساو لا .امسلا كسمي
 ْن ١ نمت رارعر زقئردقعرج ف ةروارور اي بوصنل انك عقت نا-<ج عقتال نالاب عقت ن ١ نم يألصا : قانا

 تال عزب بوصتطو نب كف وم لوتفم ضخ سابك بح ومخم الكيس ارك لاى لدب حس ءامسلا نس لوضتل عقت
 سرر وكس لاس واتنذو ىلب ناي نامس ارك سي بلطم_ع حس تالاع م اهءايشسا ير جاظب .هنذاسب الا

 وج وداراو تييشم كى ت ىلاهتادغ كالا
 الجاه ضر وا ماع كس تدابعل قب ظفلي ناي كن ذ عرس ركل خل ما كسدم .ًاكسنسم

 - فدارتمس ترش لاب كش

 - ل 1 ذا جرم شم .رمالا ىف

 - ل كد اجو بي رقد لكي لون ىظفإ كل نوداكي
 روا ل دارمض انا تن لسع هوجو لاحلاو ذاك ا حس ل وصوم نيذلا_بسلاعال مت ب .نوطسمي نوداكي

 هس انتزم لاهتسا كك ك- شطبوجاوبج لاتتسا ىءورلص اكل ا ىا_ جس لي نث كس نوشطسبي .نوطسي

 الكا نوت لع نع نإ ز تيس لسع باف كل اوس يروا كف وكت ادت 8 .رابملا

 وهلا اهدعو ورمترواوجءادتجسي لكس نك اوكي دوا-ه<س باوجاكل اوما رانلا_ 1

 مام لدار ىنصا د يراخبك دورا مارت الب أ ؟بارعا لوبشرم رادلا كج ليي بات ان نايك

 د7 ري ءانع الك سام لدي سر شير وا بستن

 قدرك كي يلون ارا هرم ستوب يدم دوا نايقس عر شب و ماقو ني ل دب اشم مكر شم ضن للم ملللمف :ىلو ضن نامش

 اكادخلكالاحوم تق ءاج انوكرادرم تم خو راي ك اد غر واوم تح امك كدب اج لوك وم ككل عن ذ لن سو سس دام تيسا هك



 هر تعا 600 جر! ةروسل اكسو اكاد رارج ريلج» نم الجر يسحر اج رت ننال هك

 . خلا رمالا ىف ثلدعزاني الفوم لزان تم آييرب للا كبس اح انوبج بس انم عل كس فس اهكاوبارا

 وكل وزج مات لك نش زو ناح راش تاذوو لرل<- نايب اكتر قو بلغ ىا ل لا هتادغ نمل : و رش

 كس سالو لاءاسو بابسا كس لاروا ىراوس كل وفاننا لايتشكو زاب كرك ب حس مركو لطفي ىا_ايوركت تاك لافاننا

 رار ل هس نوايناولن وقول ركبوا الاد ةساكل لش ماكل لافانالش اهنراكهس داس لاإيوك-لو قتد آم اكس داب
 كرش لي لوم اكن ااتين دروا قون دروا لوك هب صاو تاذىاو الاو تكرر رقرب ب لويس وج وشوك لاس وج ني ز حررط ىاءاناو

 ابنا داع كر دس لعل زج مات ناو وفاسضاك #خ كسا ردو لايخاكن يرش اييج_سب

 هس قواعري ما

 كراس-ظ لرتز هرايود دعب ل ىلا روا كيس درل انف لبي ركإ دوا يكاد كابس لس لد جس دعاو تاذ قنو زي

 مكس قر انو قران قد تب يلي قت ىف اقتادخ تدايع ل الدوا شب لاق قو ك- ىكا سس تءاذ لكى ا كرم كت افرعت
 مانت نلاازبل_جسااوم اكل لي تابعا لأب ندا الت لع كش رفك نانا كرب تك رواق كقاط ل ل قار
 - خس ام اناج كيل تدابح ادخن للاخر د وجي كرفكو كرش

 تدبر كل وكرت للا كك تمارب ذ# مترك جس داشبا ةكوعلا : ع لبق ني د«تاردسا 2م

 ماع كس تادابعل مج اظفلر يب: نو هك كس عنز عضم نتن اكسس ثبس اح لبتأت زارش سب فاذا هس قد
 بدوا لب ركل ئارتخارم ذوق ب ايدل انني تتايكس تاك راجاهكدس ناكرشم نا لش تروص خل دارغ عزز حطم

 راجت ةربق عد نفاناكلا هاي داو 1لك لال نة ايه د تركي كدلك
 <. اوبهاراراك اد قلو لتويل- خجس ايان اكول ادرمص ل

 ردا لاكوست كج نتاك اوك يم ب آرتبلا د سفك بس آل جس اذن نتايك يأ لإن حسنا يبد كساب داجابك
 نو 2 ركاز ىلا حس بج ب آي دكاروا ني رك اهشيد كل ولا ودلك هول لان لوكا كس اوك وتدنا- ل "كرب تسر
 تتر راب( مقتج ردك د دكب بسوو ىلاتادفمكئيساجدم شما ركرهكي حس نامل كيس ذي من لن رادو هدايذ اليخ بأ

 كه ركل صفار اهب رواار ابق او وم

 ألوم ىيروا هريشول زج لوكس لابس انناجوك جرم كن اح آو عز ةقد وكس نايب اكمل اركدس ىلاهتادخر#

 ادغركرجاظ د ل كس 2ك هلك ب لامعام ان سا لاوفاو لا قا كس لاف ناك يباب بس نرد دأب بسس لي وفك عى ولرألب دس
 0 لال كمي قكلت يك ترد ضن الصفا

 لوك اي كح ناري تيب دوت كن اد نا شوت اسك ادغي ليمن لمس ّلاج كن اي تقامت كن اكشن
 قرا نازل كات ع رماقج نا 1سم كلاب فارون لوي روا < ريلقت ل اطيخ ف عت سيكو كلو

0 
 نف نريد ناو نع نال ناي تاكا نا رروا كس لا لكتب ظطعو تع اسكس ناك شوا بج

 كنا ركأرللب - لإ علل نو: مولخم سس لورتج كح نا تاتا ىراوكن دي رشد وا ل تس اجرك حس صرواح لاهلك



 سمع ماما جرا ةروسءا كءرسنوراي رابج رج, نال اجريت ررشورمج 2 نياك

 - ليد كوكا لج لب
 تاب لوو فيظترواراوك ان دداي نس لاو: بسرد راوك انو ارق اوجه كح ابك # لوأول ناب آ-ايكيامرف

 د ون انو م مار [لابج هج ماقم كافالي ة ب تمام« باطما

 ملا نود نم ُنْوُدبعت ٌنٌوُعدَت ْنْيِذْلا َّنإ َوُهَو اهل اًوُعِمَتْساَف ٌلْكَم بر ةكَمَّل ام يأ ٌسانلا اَهُياْي

 ولو ِثْنْوُمْلاَو ركَّذُمْلا ىَلع ْعَقَي ةَباَبُذ ُهُدِجاَو سنج مس َاَْذ اًوفْلحُي ْنَلماَنْسآلا ْمُهَو هَرْمَع أ

 هب ُنٌوحْحْطْلمْا ناَرَفَعُرل او بيلا َنِم هيلع امس اني بالا مُهلسُيْنَو قل ىأ هَل اًوْعَمَحْج

 فعَربَع برعَتسُم رم اذه ىلا هلل ءاكَرش نْوُتَبْعُي ؛قِنَكَْمِهِرِجْعِلا نم ُهُودرَتْسَي ُةْوُذِقنَْسَي ال
 وردك َّقَح ه ُهُوُمَظَع هللا اوُرَدَق ام ُدْوُبْعْمل «رسوُبوُلَطَمْلاَو ُدباَعْلا ُبِلاَطلا َفْعَض ٍلثُم ٍبرَضب

 هلأ ٌبِلاَغ (مؤُرُيِزَع ٌىِوَقْل هللا ن1 يلو كانا نب قا كوي ركل ةيعبالل

 اني نيد دف متع للا درر ختلا لاقاعل قزت الت الا نمو السر ِةكبَمْلا م ىِفطْصي
 ْمهرْيَغَو ٍدّمَحُمَو ْمُيِهاَرْبإَو َليئاَكْيِمَو ٌلْيِربِجَك السر هُدَحتَي ُ ا ملقم عْيَسَهلا نإ

 ْمُهاَمَو اَوُلِمَح امو اًوُفَلَح اَمْواَوُمَدَقاَم ىأ ْمُهَفْلَخ اَمَو ْمِهْيِدُيأ نيام ملْعَ لموعد

 اوُلَص ىأ اًوُدجْساَو اًوُعَكْرا اونَما َنْيِذَّلا اَهّيَاني :ؤرؤُمألا عجرتللا ىَلِإَو ُدُعَب دْوُلِاَع
 «2)َنْوْحِلْفَت ْمُكَلَعَل د قال مِراكْمَو ِمْحّرلا ةَلِصَك َرْيَخْلا ١ وُلَعْفاَو ُهْوُدَجَو ْمُكُبَراَوُدُبْعاَو

 ّقَح ُبَصَنَو هيف ٍةَاَطلا غاَرفيسإب هداج ّقَح هند ٍةَماَفال وللا ف اًوُدِهاَجَو حلا ىف قباب وْ ل ما ربا مدعم

 لأب قبض ىأ جرح ْنِم َنْيَلا ىف ْمُكْيلَع َلَعَج اَمَو ِهْيِل مكرم مك جا وه ِرَدْصَمْلا ىَلَع

 عنب ٌبْوَص نم مي ةلج فشلا رد رطل كا كيلو شقا تارؤزل ةل لين

 و ٍباَمكلا اًذه َنْبَق ىآ ُلْبَق ْنِم َنْيِمِ لا مُكْفَس هللا ياو ناب ثمر الا ضال

 ادهش مك اًوُنْوُكَتَو ْكَدَلَب هَنأِةمِِقُل َمْرَي ْمُكْيَلَعا َدْيِهَش ُلُوْسّرلا َنَّوْكَيِ ناقل يأ اًذه يف

 بز طاباومصاَو ةوكل اواو اهل موت ةولضلا وُ مران ىلع
 ْمُكَل وُ ُرِصاَلا يأ هْممِؤْريِصَنلا َمُعِنَو ره ىلْوَمْلا َمَُبَف مرآ ُىكَوتمَو مكْرِصا مُكدلْوَم َوُه
 روا )وج تس راكي اوسكس دشلا موك وكول نب وفس سس اوس جس اج لك ايب تاب بيج كيا ( لكلا )وكول سا م
 كوسروارك < ةبابذاكل اصاوع لأ“ ا ًاباسذ) هك لابي التى كليا دو( هر و تبي نتن نس 1ث اياجو
 2 اعد جر ع دعاس قاتلا دوو اسوعاز ك2 لن قابس ا نخ كل كس لؤود

 عج



 مه انعام هللا اج نيا ة روس كرو را ع ماج دلع نيل م ريق مرتو 2-7 ِ

 0 ل اياه لج اداه 2 .مواكس ناو حس لع لو زج ناا)

 ميتا ناو نلا-<ىاييا قي ولطمروارجلاييا بلاط لو سمك لش ثاياجول كناري كرب ل تري لبد
 بلا غرب بسالاد توق دثلا كت ( لع البد قكوج كابي رش اك ا دخول وتب ننا )< نتاكربظع ع ساوج كشلا كدت

 بجاوج لزان تقو لاري ) جس اتباج تن كاس لع لدي رو الاو لاين ماي هس لش لوتشرف جس اني ركب اختنا دقلا دعس

 لس نا) < لاو لح ثلا كش ( وم لزان ةرقروا كس نتعس لن متت كش هاو هكر ابدرك عر ورش انبك ل بكرم

 مد العكس نا يقم روضخت اي مالسلا هيلع مقارب يوك تت كيمو لرب لن تاني لوسر كك يك )جس الاد تي د بخ ( لكل ااقا
 لاول ابك قت ًاروا لإ لك_ركايكك كبس اري كي دوا )هس هو ل نادي وجدوا جس كح [كس نادي دج انناج هوروا(وروأ

 -ه<س داماك وخاكم اب قت تلاد وا( ىلإ

 ٠# داومر كت دابع د اكددو يب ةيسادوا(وركا اهب ليزا )وركاي يله ركرواورل يك ع روكر ولاو ناري 30007

 ) ساحل سلج ل ؟اجاي رالف مث "ح(ورل "ايل رم اظنم اك الغ اوعي اروا ىررلص كس لورسوو اشم (

 يوصل قيح ام كرب روطل كم هجودج كني دمايقردا) جس قتاك مولى ادج ومد سكش سون ماكس كلاروا

 لور يش لن ني دإ نا [ دب قف ىلادوا( كس نيد ةييسا )يك ديذكرب ليم هلس لا( ب ردم سايد

 تلاع عررطى اروا كد تذاجا لكمية اجب كس وضور وارق ل شب لو ايف تدور تتطورواايل ماكسس ليي - لكل يرافا ترش

 ت(اي درا رق اح ىلرادرمرب هس ذب تيرورظروا ىد تاجا ى” ىرايتخا كس و ذور لي ترفاسسم هاب لم

 ىا( تس ناي فطغ ميها زاءاع جابر فاك "ب ومنم ةلم )ومر مماقرب تلى تتاربا باب تيس
 لانة تنين وفول انس ابق وقرل مكر 2 ارث ) ساروا يف *”لسي ( حس نر قل وزغ)-يدرارقرطس سم

 كغ 4 نا لس كي كابرا)ةوقا خب اتم كس لولو بس مقرا ( تح كي كل كس لكى اي هس ابها
 ايكوم < زاسراكا راهنت تو وره كب ويضسكىدثلا رواوجر يس د5 ووكر دأب زامف كو وس( تل كك د فيت

 -ج ءاكد ماع ااسيك وا ذاسراكامجا

 لك انئاكى راسا لكسب بلطم_ج_ بونص ءانب كو: لب لاح عم .اوعمتجا ولو... ع
0 

 مصر فاو كس عروض عروش كر لوفو ديسك ا يكس جو لاك ذاك عراك دوا هدب فرص زا مانت .اودجسماو ا وعنك راو
 - ليث حس لع نلاكرا ني تناك ذايب كويك يك سهو للا لذاك كر لافود ناك( جدا لينة :« هلي

 فرط كى لافت دخروا كوم قتمابن دفلللب ليج يريما فرص توم ادا حس نابز كي افتار بج لعل .نوحلفت مكنعل

 - اكس كاري موي كه رعو تس

 تساي ايلف دارعكس هلل لابييوك هللا ىف
 -ه تراعي زل .نيدارعود ءهماقا كلا لو ررقم فاضمود لابي .هللا ىف اودهاج

 ش_ع فوزكل وعفماك اودهاج رواوركدابجب كح كس د 1م اتركني دس شلاق“ هللا نيد ةماقال اودهاج
 لاح اذ_ ىلاقتدثلا ليج لين يوتا ترصد وكس قل: اظل هيدتتإارطوود انطاب أر مال تادادعتس دافك .عسك ءادغا



 همسي 001ج ارا قروص اكرر سورا رح رارج ريع نا الجر ييضحررشو سجج رن نملك

 -جكراوشو تربع تلقيقترر ترروصى رش 2 لو طاجروا هس انك ورشنكس تءاشب اوني !م راجي أنطاب_ كبي تياربوكل ون راس

 ل اوعبتا ب وصي رجلا .ىكيبا ةلمك تربع لصا_ايكأ ا درك ايةاسعس لاهي جفت فاك .مكيبا ةلم

 بوف ررط عا لب نيل دهس دات كاهن دب بطن م ءاني كن ومس لبا بروصنمر يوب لوعفمر البجا حس ماني كس

 ومب لوتفماك اري رواد ردقم لعج لن نلموكيروااهقل لبي تلك ممارباي ابك دال اهيبج-<س

 - ل لاقت ثلارارمس وهرب مكس وه
 - لدي نا رق . اذه ىف هلي حس ديب نر ث“ لبق نم

 ركذاكل تك كى وي راجي كس كادوا ىكيس دوا روز كنا ىلاج كاجول كن جه والكس مل اتا د. ٠ :4 رش ف
 . انركاريب ىالوتكديا رك رك بسسس كس ملاع ياكز جب كس نتن. اهكرارتطو بحمل ولك, لبس و لك سدوا اج اع تا نس لوف دك
 ول اج د اهنا كلي زج كس داع دج ك نا لايك حاسس لاقت يراه تاب كود انركاديب دوا سكن أم ول ليث اي
 - لب د وت كدب وك ويبين لاو ورك يك تكسو تمب نتا لي نا

 تاقاخل نر سف سس رسوو لن ارم حس بولطمروا تسب دار حس بلاط لج تس ايرف اع نيا ترضخ

 -( لو د90 سوده داططسادغدارمتس بولظمروارب اعدارم حس بل اطربك و يبلطما م وورواعس ايلرايطخا

 وقل تيردبكوج كج شو كل ع برد لا تفكك اروا تازنعو رق كى اخت امض لجن لولو كس نارك يك يامر
 ساروا سون لس ىكوت تسظك راش نايات كاد قاد رو_<س ايكايانب فلكموكناسضادك اكس رواد ىلاك كك كس دكان
 ووبعمول ولو ثا روروا زج اع حا ل لج اتم لس ناري وق لوم تسلظكى ارش قمار و لي لوكس نارك ايلي انب فلكم اكن انا اك
 ازيا سل حالاو نس كل باقم لولاك ردلبأس و سسملتك لكن لا د لين اني لي تمد دقو تتذاط ىلإ ى اخت ادغلكالاح - تسرب ويك
 هس مص لأ الدوا شي اع راب نا م ايلى (فرص قات يبولاو تريب روبتم

 يئاروا بي تيم ركررقم لو تح ايو ترف لسن #اداينف ا تيس ى اتقدم داشما 522 : وعر تن انجناو ىو لوزن

 لس اك قربت لن تح ا شن لحس لب لودنب عررط كارا لين نيس درك رجب ماك اك ذ_يني دكت دير شكيت روضحت اسم كس
 لك ارب هد لكوكب ركب تن ليث اه لن هو جس لدا ك لاقت ادخ 2 مانت باقتنا اكل ورم ل تس اررفءاطع بصنمردقلا

 يل يشل ىذا لككيارج ووروا لاكمي لل وس( # اتناك نلا_ ناين كفو حررط ىلا بوس لوتنالص يشأ و يربامخ
 لو ةئسام رطل ا لاع

 نلوم اكل نإ درواوم ردك للي لوريم حر رط اوبر نس الاول ابعىرسودروا ذافدعبب كس مالسا كلم ملك يؤمر

 نلاج نس الجب كل هس راهب ث كاعد أ ادت اسكس تبين ضالخاروإ ىرعتسم رول ركوب ماك كا دخلي -هرل ناقل
 وبفرشا لب لمع لباتم كس لوتما قرسود رواتس ايانيهدي ذرب ليم فس لا لتويكو رك قوكن يي دروا واج كبي هاد كادغ لاو

 < ءاهبقتج الا ذ لدم مترج وباين ملوك يس د تاءاكحا لبو كلاس ردوا | ذا وأل بكس تمد رت لامك لطاكروا لاوس لاك جس ايانب مركا
 لكني د لا لأ لت حس لسكمالسلا هيلع مي اريازج كل برع ل وا بط اذنك ديب ن رق كوي ولسرك ادا قس رواد رجب حس لا

 نيد اكم السلا يلع مت اربا ترطنح ريحا رج هس داهمت قل لب لين لوكبسم نيك ا يك رف كح كس نس الد قوشر وا تبر دي زم فرط
 رواهتس قلي نونا بيرك ة اراه اهلك رف كس خس كلا فرط نيد للا يروا فس كرب الف كرب كتم لارج



 4 خس يآ 552 جرا ةروسما رسم راب م ”ءابج ريلج» نال اجر يسحر شنوا رت نمل

 هذا د وتوج جس ايكايلواي حس مان كس مسمعي حس شارو لبي نا ةرق ىلا ل جست هس ءاببت ل لوبان ىلاع 1س لقد
 دج م اناوماهكر اكى ات

 001 ب9 آروا تريسدزتلا ا كولور وضخ ؟ ]
 2# ياواد واكس ناهورواومرارعم نلتزم لع لعام لوم ولكرسودروا اك اج

 عك داع ضئارفوج ل لاق اد ع ترروص لا وو - جاه نركارا يرش ببتلا كت دن اشلا مي لامك ا يكك ا رامرفري

 فرط كى اقوابع ىلا دوا دب ماو راشا حس ةوك رواده لايخاك ة وكن روا ار اصوصخت_وركاواديتا سسكس قوش دول تسا- لو
 ىرئوارف ب رثبج رول اكوم بين ىدنوادخ برقر رف ىلاكوم ىوقر دف ل شرقلا لكايعا_وبر تي ديح و ةريقك د اس قادوا
 9 تساجوب اين بلقاس ار يئروا كم اسكس للا لا ترض لد ابوم بهن تود ك

 نت اوترضتروا زاسر اك ا يكن العاب داي داب ذس نأ شوو
 زيزعب هللا ىلع كلذ امو جس امان رركوم اكادخرب رول وكنا زم اريل هس ىلاد انو تفامت م اناج سس لايخ فرط كرولا

 4 لوم ريفا رفوراي ال ةرما»
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 ا نرسأوداب

 ريادي اور
 00 ىلا ل ل 2 5 ” سرع م 1 0

 ةيآ ةَرْشَع عسي وا ٌناَمْنَو ةئام ىِهو ةيحم َلوْنِمْوَمْلا ةروس

 مُيِحَّرلا نم َرلا هللا مشب

 ْمُه َنْيذلاَو ْرُعِضاَرتُم ©) َنْوُعِساَح ْمهِتولَص ف ْمه يذلا «وَنْرمْؤُمْلا راد حلف ٍقبِقحَنِل د
 مه َنْيَِلاَو ْوُدَوُم (وَنْولِعاَف ةوكّرلل مه َنْيِذَلاَو «تَْوْضِرْعُم ريغ مالكلا نم وَلا ٍنَع
 يآ ْمُهْناَمْيَ ُتْكَلَماَم وأ مِهِتاَجْرَر ْنِب ىآ ْمِهِجاَوْزَأ ىلع لإ ماَرَحْلا نَع «5) َنَوَظِفَح ْمِهِجْرْرُفِ

 000 ممم عا م+ يرراو طصم اعل سوك ع لنص داى هع كوع هادو ملك د اعع

 ُىِراَرَسْلاَو ٍتاَجْوّرلا َّنِم ا كللذ ءاَرَو ىغتبا نمف :هناَيتإ ىف ©) نيِمولَم ريغ مهنإف ُىِراَرَسلا
 2 ٠ و ل رولا ا نا وحل لام لا اي نوال. نعم لاك عل ف دا م ل وال سا مورا 2

 ُمهِتَنِمال ْمُه َنْيِذْلاَو ْمُهَل َلِجَي آلام ىلإ َدْوُرِواَحَتْمْلا (مَنَوُداَعْلا مه كلذلواف ِهِدَيبِءَنْمِحْسإْلاَك
 0 00 ا الث وه ل و 1“ ا هل وع اق وع 2 2م م ميمةمم يدا

 مه نيِذلاَو نوظِفاح 4من وغاز اَهِريَعَو ٍةَوُلَص ْنِم هللا َنْيَبَو مِهنيِب اَمِيِف مه ٍدِهَعَو اًدَرفُمْواعْمَج
 جار" مدمر سارا 36 1 ير مد د نع حا كين ولو يي مريمرر هادي مام” يىفآ مد او ام "م

 م 0.2 نوثراولا مه كلبلوا اًهِتاَقْوَأ َىِناَهَنُوُمْيِقُي «ؤَنوظفاحي اًدَرْفُمَو اًعَمَج مهتولَص ىلع
 ىف 2 كا ا وا كو ا بلا 00 لا اي ا دوافع ا ودل 00-5250 عا ناموا 70027 مال

 ىلإ ةراَشِإ كِلذ ئِف ف َنْوُدِلَخ اَهيِف مه نانجُلا ىلعأ ةنب ّوُه سودرِفلا َنوُئِرَي َنْيِذَلا ْمُهَريَغال
 ّنِم ٌءّىَّشلا ُتْلَلَس ٌنِم َىِم ِةَلَلُس ْنِم َمَدأ َناَسْنِإلا انقّلَخ ُدَقَل ِهَّللا َو ْهَدْعَبْأدبمْلاٌركْو ُهبِساَنيَو ِداَعَمْلا

 7 ع # 2 تمد ع امو ياء 3 2. واس متل ل# سرس م لارم م # و 0 2.8

 مدأ لسن ناسنإلا ىا هنلَعَج مث ةلالْسب ٌقْلَعَتُم (ؤنُيط ْنّم تصالح ٌَوْهَو هْنِم ُهْتْجرْحَتْسِإ ىأ ٍءّيَّشلا
 َْصُم قلل انفَلَحَف نباح انذ ٌةقلَعةفطْلا افلح مك محال رم (وِيكمِراَرَ يف ايم ةفط >7 5 7

 و 1 0 م ١ 2 4 ع و نير ارق ىف 9

 نيَعِضْوَمْلا ىف اًمُظَع و َاَرِق ٌىِفَو اًمُحْل مظعلا انوَّسكف اًمظع ةغضملا انقلخف ْعَْضْمُي اَمَرْدَق ةَمْحَل
 ” تا 1525 ملا د ماا ل ا همهم ادع 7 نيو ل ر



 ا مدع 0
 2 ا ا

 دع 5

 79 عبس . قولا ْوَف انقلَخ دق وع ارجل 3 لَو باَسج ه0 نوع !ةمليقلا مْوَي 0 مل أ ونوم

 طْبْسَت نآ ةم)َنْيلِمْغ اَهَتْحَت قْلَخْلا نع انك اَمَو ٍةكِئاَلَمْلاُقْرط اهنا ِةَْيِرَط ُعْمَج ٍتاَوِهَس أ
 |[ اور ويصر َس

 رذفب ءامواعسلا نوازل َو ٍضْرَلا ىلع قت لآ ءاَمّسلا ُكِسْمُي باك اَهكِسْمن لب ْمُهُكِلْهَف ْمِهْيَلَع

 اشطع ُمهْاَودْعَم لو ٍديف 5 َنْوُرِدَشَل هب ْباَهَذ ىلع اَنَِو ٌنضَرألا ىف ُهاَنكْسَأَف مهِتئَمك ْنِ

 ةرينك هةكاَوف اًهْيف )مكن بل هجرت انه باو لن نم تدب ب مل اناَسْناَف قَد

 نيصلا رسب ليخ ءائيس ٍرْوُط ْنِم جْوْحَت ةَرجْف انأننآَو و انَْص 4 نْولكأَت اهْنِمَ

 ىَلَع ةَدِئاَ امل ٍنْمّدلاِ يدقلاو ضبان + كنت فقبل كراكو ةترلقلا فاشلا نوايا

 ْعَبْصَي ماذا ُى مدل ىلَع فظغ «-وَنيِبكاللْغبِصَو نؤنيرلا َُرَجَش َىِهَو و ىناثلا ىَلَعةَََعُمو لَآ

 اهب نورت طع ةَرْبعْل مَتَعلاَورَعَبلاَو لبإلا ماعنآلا ىف مك نو تْ ارواب ا

 ٍفاّوُصالا ّنِم ةّريِثك < عِفاَنم اَهْيف ُمُكَلُو َنَبللا يأ اًهِتْوُطُب ُىِف امم اَهَِمَضَو نؤنلا حْتمب ميش
 وو 8 مرد تأ َ ا ال رول زد ل 0000 52000 ريل يفكر

 ٍنمَسلا يأ كلذفلا ىَلَعَو ليإلا ىأ اَهْيَلَعَو 8 َنولكات اًهنِمَو كلذرتر راكشالارراكرألا ١»

 5 «0 رلمخت ص

 را ليث لاو يس دانك ب مس( لؤثاب)وقلوجر وا لت ساو تكسر عروش ل ب زارق ىف اج عكس ير الف نود واني... و
 روا لول وع قيا حبلا لاب ( ح هر ىراكماج) يش كس او حركت شادبلاك ل وماكمرش قيا وجر وا لو كساد د لا انياوج

 #(لاربضو لرد ) :ءالغ نا لولو لابد لائم ارا لوك( لي ترروص ل أل ب نا لتويل ( تسرك يحض انح) ح لول داب ٠

 نلاوجر كوم لأب فرط كل وزيت ننا) لم لاو ف اج لك مس دع كأول ىت تي! وف( هرهو يل ز تدم ب تطاول, ان اشم ) كوم رابسلط

 ( ريو زا كاوا الشم نايهرو ك ارض واهس ناوج) سؤ ل اوهتكر الاي كرب ةيس دوا لااا لي ادد( سكك كل الع 2
 ( لب ىولروا هوالع لس نلا ) لت لاو هوم ثراو كول قتل ا( لي تاقوا كس نا ) لج لسا كك ىدتباي كل وامن قياوجدا

 ةسادتبا اوم مولعمبسازم كل ساس كذاك 1 تاب نا ليث راشيبب شيم ل ساروا كس لوم ثراوكس سررفوج

 رواه ةلالسم_اخت“ نيط نماليكادب سرب جكس نانا ذسم: نيقتأب( لاو مداشرا قل اجاي درك رك لا

 نس مرج( جسدا مودا ) ل ماقساظوفك ينسف( مد [لسن لانس مترجم( ىو ص افك زج ىكتا ةلالسب

 تشوي لويز ب ذس مر يداك بدك دب ذس مترا يدا لب كتشك )هس رفا نو نس متري ويارا« فل

 لاذ ور ل لا) ذمار( ع لش نكس اذ ريصرب لجل وت انقلخروإ_ي ًامظع ل تويرتسلا ض ًاماظع) اداه رج

 هك ومرركرمقترورطدعب لس( هنعق مانت ) لا مري ركع شب حل لوكانع ماقد الاد ناش قس يدان قولت سدد كيا( رك
 لديرطع خم تل ارط ) تس اني ننس [تاسريواس داب مترو( كل كعازسوا7) حدا امنا سزا دك تمايق مك -



 معمر يأ و نونم ملا روس ارواب ما رابج رلج» نا الجر يضع رشو مج تنام 1

 محبي لا) نري تولوا( كب ةساج ذس آل لقشر لو سادي لأو هكر جو لاس نأ روك اح
 رك )اسم ىلإ تاك هادا حس نا آنس مترو( هس. دكت داجوكن وني كري ليتل حك ع اقق ىتريداوكل فاس آنا نس
 لسنر ليتك لش ) ين رداق كرب ف رم ودعم كس لسا مترو ارم ننزل ما فس مرحب ( ساب كتي افك لس قولت
 لولدي )س تر[ ناز اردن لودر كنس راو سا مترج( - ليث اجه درك كك ايد كح ناروامدآ

 شروروا كياروا( لع ممر م )وم قت الم لل ناروا لو هدي حس تبي كل هداه بي نا( ليج لج ضان لس برع

 ولا لع يناس فرصطريف دس ايكاه ذب لوثوورب ذروا رم ذو يس راجي تلاد )كب وم اهي لبن انهسروطوج ( ايكاربي (ى

 الشوا ايد تبت)ة:؛ل_ناس ل نولاو ل امكروا وم كل لس انكاوو( ع ثييناتبسارسددروا هس تسي

 اكن وت زي روااكوم ك_ كس ررعت ابري سوم اشيا - ومد ما زاباك “ نهدسلاب ” ل ترروص اون اوي ارا هر ظلود
 لي تيس دوك لن سقم ين ركروتل لويس و مك هس رايد( < 4م نهدلاب فطع اكن يلك الل عبص<_ تندد

 لث نااروأ( تس هرجتو ناداروا ىلاب كس نا الشم ) ىلإ سد اف تس تسب ل نا كل ت#دابتروا( حدود يتم ) زج للبي فوج كس نا

 وم 2س ومراوسي قرا ي(هريشو لوول نلادوا هم كت احكم( وكنب )

 تتكت ىلا لوكس رداد كي دوا قس ءابنغا قلل حس نوب ل تقيق> ع دم ل 2
 د: انعكس نورا سك

 سوضتروا حس لب نح وخال اة 9ك ج ك 1 تميان ل نولعف ةوك ز دل« قالو لو تك التل ارب . وغل
 ش و كك دارم يؤ الطصا نس

 روا تنئادا لادا تنفع انف و3 وكن ءزارف لمي لأ, . مهتولص ىلع _ح فدارمك نه. ىلع لب ......مهجاوزا ىلع
 فراج ناي نق ضو لل عر نه نا را اداب لروما مان نا لور كابير ذكري وربح ةسافيا
 لع تضج قككوو كس رك اقشا لم ىت نيايتوج نابلس الواروا ناكر كنس تما سس تاياور ضن لح ليام اك كساج يل كنج

 -ايكفاضااك اورضموأومخ رمل سا_اكوجايكيناوا كرك سس لي لامعا نا ذس لوبن لكلا عكس لين اج
 تارا تنرود [ل وتشرف يكس بو لا لكى حس نام ادارم لاهعأ ذاب ليت كس تسار نت ىف ....قئارط

 0 - لو تلكقي رطل يلع ىكتساده بدا كزجج كنج جنن - لإ
 كس للا ماك يبل طم جس لوم لاهتتسا كك يدع ابك بهذ جردرصم باهذ ......نورداقل هب باهذ ىلع

 / لو دداقرب لاا
 ركن دج ياك يقر للي لاقروص ل وفود ايكابك "هن وطب ىفامم "٠ لس سا ء_اجب ل لكوروس ...... اهتوطب ىفامم ٠

 لي ف لص كيا ل ئايدج كغ نومي قحعب لس قرف لاعسر ظنت كن مف رص كرسود دواس ووصل اكل ولو ثلث ومو

 ب ووجومم اح حل ليم فنص ىرسود ول يت سعفنم ركز لبق لوكرلا

 در لسلس كيا اك اجرا يك واظفل لد لوتروص وود نلا_جسانؤم زاغ 1 اكن ونم ولا ةروسروا جس م انتا حر ةروس 200 : طلر

 نا” تاوايع ىف السا لس لوم راو شرف اجرا كرروصوو م رّدلا» اننا حس نت” لي تصرخ شب تاشرا ذكرت بدن لصف



 مم حارس تع موع اير وشم قلما كروس اهرعأم راب م مرا رلج, نيل لج ينثر مودل 0

 هرج و يردوا وكن و زور زان ليث دتج يلي تلح تس درا رشروا لن تلح بما مكوك
 يس ذ تالين كل ادب ل نر ةدوعجس راكدإي ياي دنلب كيا لكودا واخ لد * كس نااروا مالسلاو 3 ؤطصتلا يلع مثار :دييس- َّن

 .طئافلا نلا وركن اكن يب رغوملا مادا لاري جر ةروس مانا كنس هو قيما لن دادب ارجوك د كس تشر ىقن ليا تروا مختاربا_ نيرون
 . نيملسملا مكمس وه ميهاربا مكيبا ةلم_( 1

 د. درا رس ليمن سا وم مما م تلم كم يارب ا باب نيسان

 نيت كا دعب لح لاا كل سا نافاس قو ور روا حس عرانتنا لمي ليا اكم السا لبا رشق ع مم اع يس اصقفا عر لتي
 «كيداعبا هنوف لح الدرج فرط اجا

 .نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا نونمؤملا حلفا دق
 ل د اوك روش ع ذامف فب دج لاير الف لي تر [ فس ناوف لسنا نا
 [رفرنتم قر عر وظفلا رو كا وف كى الد جون فرط كرب اف هقول بنت ابب كيرلا تغلب لامك لب تاي آن لادفلا ناتج

 قر- حس لك ( رجاسم )دفا تيب قرضاح أمروا بتاج ىكدلا تبي ئردارجاظ ل لوزامن_اهت كل كسلا تيم راقبااك رايك ايد

 دامتاومداشرارب ب م اذفخا كس تر ةروسك ا قت ضاقت اكيت تبسان.» يسرق ب زايفروا
 . نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا اونما نيذلا اهيا

 د الف مكس ريما هك ايلى م كس مرواد دل ايكت دابع بسد ةتيسار واول ا يك دبتء ورك ايكئروكر مث !ولاو ناامجاسسا

 او داشرا كل للا ليث لي زارف اونو يار لكل وصتلس نما تقلى تو ناخنافرط كَ الف لت شي نوحلفت مكلعل
 .نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا نونم ؤملا حلفا دق
 لي لاو فك غروشخ ل ع ذارخ جل ادج لاي رالف ل ب ترخ 1 لونان اني
 جيدال اك رتوادغ تع اغا مالسا كى ورك ترك مككر لا ل ءارتبا كن ونموص روس اهب الذ ى ماك ة وكذب جرو روس م اننا

 1 4-2 نونمؤملا حلفا دق وتامتدراشا باج كارتبا ارا " نيملسملا مكهس ارم كت ع اطا نامي ادوا تس يي ذو

 وخال م تادايع ل مجايك“ [ ليفت رك اكل ةتدابع تسبب لي نونصو ملا امن ماع كيأري متاخكس عردروس اودبعا وايكا يدرك اس
 . ...لاومداشرا ناو اهطقح تايوغا يؤم لج 0 ىلا اكن امئاروا تس ىرور رع اك هاا

 .نوضرعم وغلا نع مه
 لل كس اوس ررانك ب حس لؤل اب وغلوج ر وا

 كح لاس هبت قئاووكت ضف رف ىلا لوك بكت تضفارم كى تسب” لاهتج لكل يع قتكوو لعام ضب بن جر مايكون مولعم
 -اه [ل ظافلا ننا اياك تمرترعإ تل لش نونضوم موس

 . نيمولم ريغ مهناف مهناميا تكلم اموا مهجاوزا ئلع الا
 لائم ارا لوك( لم سا )ري نا لكي ( تس كيت ظ انج )تلو ظنول فب اب حس لاين دي ىفي انكي
 كح نلت ماع قاوكت لع قت تيرا ايكءايك متت حس ناي كيال ساقي دنا اكتم ىئادوكى راع مكر لا حررط لسرلك

 - اهل اياب ف باب مساك اوج ناكما لا وتيم دا جولات سب راقتم حس قبس قوي هريغو قويت مثير لول عت دوجومتاناكما



 ماسح رسب تم 1 هيب اس نيونم وفا جروسء امج تو راي موسع رارج دلع ننال اج سفح ررشنو امج رت نما

 .نودغلا مه كشلواف كال3 ءارو ىغتبا نمف
 - لو لاول جس قرشرع لري اومر كيبط ( 6 ىلا توتير وا) هوالع ىكاوج لإ

 رج قو اوم ملل يسكب اوج نايس تح لاق تكل أب تب طيداور كس لاقتروصو درب نو سرب مفسد كيش كت افك وف
 ا ل نتي ولايير فلو ىونعس لج نوفر وسود

 ب ادهتاسك عروطخو عروخوتب ليك بايع اكن يؤم وو كج هركذتاك رالف كس نلاددا ىلايعاكىن م ...........: كب ررشت
 شيع قي ررادجو اضع رواوج رسال لوكس لا حس: تعذب اا فرق نزل واو

 تام اسك ك ىو صولخرو اوم غرر اف تس لزج ءانقل داك جس قوم لووك وا تيفيكي يروا نوم زيوفك سس لول

 ناو قرروا هب دلي 1 ترب, تر وكر وا وج“ ثول لح داشرا اك فم روض اس لث ثيدع كيال ايجوم قيد لدول

 -_ سيف وبقم ل كوكا لوس هدي تستروا نامي ريغ طرشي وجان اميا كس رالف سايد < لثذاف لزم
 لوقا م لم ولووواوف ليف تك اطول [ نسا حس تايوفلد ودك فكك ناين تضم رود كنس باي اف لب
 لرب و لاق ل عرار كك ل ار شفواوغل كرو ككل كير سنن اشي كنس م قدي كك

 ايكا يكد سي همس ة وكن مكروا اذصتنريتاس كة ولص عر وشو لدتا كن حس تايوفال جابك ف قذاد مالا يس اجل كراك دن
 001007 اووك حس قب فصو كيا اكن 2 ليك قلو كر انف باتت ا تس تاي وغلا تيب ذاراك ا

 ةالنل لوقاكن ير سف ضر وا نأ لح ركزو لا“ ل نموا رم لاهي س ةالزرك سكب ساد نيرا

 لوبدارم وفود ىلا قولك روا سفن وكز لب تي م ناسوج قي دوا- يكن لين دارم قم ىوغلدب لتاارم نثمىت الطصا كس

 تتركوا يك جوكر يكىام دوا كل ف اص حس رف 200 حررطرج قل ضلتجب_اوج: حس قتو قل ليك نوم قولتك
 لول دين قياس اوسروا ليث تكس ررودوك وتحس هرينو تطاولروا نزء راكم ارتد ورك يس حس ل فد ارا نا كت سلس يم
 والعكس نا ضو كيس داشر اس ركض عروب اق اسس دوا قلل لكى وركل ال كج قنات كح نون طا كريو

 رار اي ىل ز تلم ب عرطاولء انزل ايدكس الاو ةساجر ذلك دعود جرى رول شموخ ىلا تس صو كاب تسقي زطروا ىك

 نق بج هس ايددارق# 7 تروا فز تشم." ما نكي مارت سس ل قل تر وص قت كا

 تن زول لق ربو زو طلال لك نقال ناحل امو مشي رثاكب اتراك لاري وا ف اجوم التم

 بج( )هدب ثبتي تا ب0 لألم ضاعت كأم ل دمر فاق كسلا 2 ياتنإيف

00100101111 

 ىبا يتم انا رواايك ا يكد تاسسكس هركد تكس زامغ عروش اي [ اكددسح تافصح ننوه بس ب [رالف ناك سب تاباك دكر و
 نيب دكت افص نا ......س تمدابع ني رن لنا حس ليج لاقتوابع م ان انك وج مولا سس لا !و: ب تصادم ىك ل تادوا تنفك ار
 بس ات لج يل طمس ناايب ( ثهي رع لودر فلا تنج لح لوم ثرراو ىئاد ل لوورفلا تنج لول قير لاو داشرادعإ لس ذك
 لودرفلا تنج ركل وج كدت تو كيي فاصدا بسس بس ردنا نجد اون اج ؤم ماه ون تلج و جرد لاح

 د نوت كس مح فاصوام [7ناوج كولون



 ما حاسبك تمي 17 ملا ةروسءامرسبكم راي مس مرابج رلجء نام الجريش عررشوامج نانا

 ماه-لوهحس ىف تيب لسا كل وفانادكع واشراف هس داب هس قيل انا با 7-55 :لعارم فاتني قرا

 سر [ق لحتى لوفامنا مانا لاكتساب كا لاح جس لوم حس ىف. ئادبي كم السلا يع مد [ل بي لس 1 تك ب ف نيب سنم
 -هتاقك

 روا يك كرايتنخا لكن كيس زول فطن هورججاب د لعد دام متر كينيبتتن تدم كيا كج سقف نانا ذس مترك داشنارج
 ا لمن ثدي دحر يفتك ا كس ركرايقغا لكش كى يا زج ضب سس لمي ىفوب لك تشك ارجوا كنب ذوب تضر رخل ورب
 هو بكد سيلا مرج اتبع لعد مافن ككند سجل لع ب[ررطلا شدي كير ب تحلل كس ررل

 لن ساوج <. اناج اهتيوك خ رفدعب كس سا ب لكك #هزفول- تشوك هو كينلد ل جدول جس انج د ليسو تسب ناو
 ىدركت يانغ لني اس ارك ل يوي رود لإ ةساج يسد هر روما رزقت لاس متي ملاعتادضركيروا لج تك ومي رود
 نكتار كى كل كاع كاس الاد ذك قيل يربى ماتا كاومدا شرار لو ىلوم زاتنم حس تاقولكر واج < لا
 را بي كس دابا لثولر نشكس قريت فمو ىطرصخ كى لا تادف فرص قي تأ

 ارامل لا

 رول افءداهياايوك اج اياها كك باكو باح وك تم ايقرمجيروا لك 00 كرت ساكس داشرا
 #ايك 1ورك ذب اكل ارم لونت ءايحا

 < لام كن ايب ليلك ونام ادعب ل ة كور داك ندب ناسا... : سيتم ىلاعتادخ
 ركق يلق ب ىزجج مكب ىراعب كت نام 1 لوو لكم ايكش اديب كونان كك ىلادتادغ كس اناتب يي رصقم سس للا

 روا ترورض كولي اج الج سيئا زج لوك[ ررط كو زنكي رميردا جس اتكركةرباظنماكى نع لاك ارواج اكس

 لرمي ردارديشب تب نارزج لكن كك منك زج ماقزعن_ ل تس كق يلق زج ىلا و تكرر وكت
 نق للازع ىوودرناع سس

 يا هريفو لغم ارو ساجد مها تن لصتك رادقم ان حاسب ىلإ تدور ضر ففي حس نام آهورلك ا ومد اشار
 ني زركت د دقير كى اعتاد خرج روا_< قر ىلوج شراب قب طمس ىاجس 0000 لإ ضرارقم ى تت لاب لب لبيت
 5200 لاس ركب ذجردنا ظيساوك لاي ىلا ودك تعور دب تربح الص لك اررثا لس
 ينكر شع ايبص لائرداقرب ىلا انلو قون وروا لوك والعكس نا "1 5 :لاقارق قراصنشلا 00 اظن ربا

 ريف لكلاب 2ك كس قررا نط زوو زن ككل سرب ركاب نب سرب دنىت لكلاب شاب قلاع مترك امل ايلكايمرفداشراوكى اس هديتك
 لف كب ذج حس نازي لاق ماكردا لتر واهس لاق خي ددوج ليدركاو كوكل ايليا جدلا م حررطى اي -:مديغم
 د2 جودي ري رولر اكمل اوك بج سدرك فت تييحالم

 ارك ماعنا اكل بث فرصي لئرداقري لوزيج ناروا لوك هالعاس نا لير ايظتا كس ىلاقتادغ فرص بسب اعرب
 مك احس جو لا ورك م كرولا ردا رنا ل ني ءانب لاقل لاه ديعروا لطوكت اغابدوا لاقل ريتال شراب
 انييروطروج ايا يلم ركذ اكتمخرو ى ا ًاقلطم ري - يدرك ديب ويمروا لكي افلا النا ل كلج لشد لج لكي ضخ لس برك



 هاج ماسر تيب 1« "0س لج نلونم قمم ةروسب امر سبو :رابج ريلج» نيل زجر ييضتجررشو مج نملك

 .ت راهي هدانجروطروا هدام ت كتخردال وع زحل "اك لافت ااكبسركايكا ل ل اناكتخرد لال ساد ج كاس انك لع

 لبثوك ل و ابيب كيش زد رووماركج جلت تك رايلي. ماكسس اللا يطع كوع تزن لات ض لاب

 اكن ل سسك كس ولاول اهكوج دواس انت لس لس اهئ يكركذ ري روطتاخؤلن وني ز تخدد كس انهي دوط لا الس اناج ابك
 و اكلروا وكل تاك ن وتنزع قلك ع ثيي دع لبن مسي دعو رق بط اخ دوا لا ذا فكس ناو زن دعي دايما

 هج انفع ل تخرد كرابمو ول

 ضن لو قس امك شوك وا لو تي محدود اك تس لع نايس اجا اهداف نااسنا تس لت جس كذاك واي دج دعب لس لاا
 قراري راب روا قراوس ل أر كر وأ ني ساب كأس ماكس تب لكس لوزتب كس نادداجس ماو ايلرازت ناايلعس ناواروا لول اب لس

 -ح 4_2 انما قونانا قب 0 ىلع تس ركل ايعتسا قل كس

 هلا ْنَم ْمُحَلاَم و هللا اوُدْبعا مون 1 قلب لاقف ههزق لإ اع لسن( ذقن لَو

 اَوَلَمْلا لاَقف ريغ هد ةَدائاَذ ٌرِمَو ربحا ُهلبَقاَمَواَم ْمْساَوُهَو

 ذآب مُكْيَلَع َفَرَسَتَي َلْضَفَمي , نأ ُدْيِرُي م م ْرَشَبألإ 1َدهاَم معانا همْوَق ْنِم اًوُرَقَك َنْيِذّلا

 ذهب ايضا ردنا نيتك لل رز ذأ اا ةؤلواشات قو زم رخل

 هبأُلُجَر لإ ٌحْوْناَم َوُه نإ ةَيِضاَمْلا مالا يأ49 َنْيِلَوآلا اناا يف ٍدْيِجَوَتلا َنِم ٌحْون ِهيَلإ اَعَد ىلا

 ْمهيَلَع ىِئْرصْنا َبَر حو لاق هُوَ نمر ىلإ «مؤٍنيج ىتح ُهورِطل هب اًوُصبرَمَف نون لاح ٌةنج

 نآ ِهْيَلا آنْيَحْواَف َءاَعُد اًبْيِجُم ا ل ا را

 مهكالهإب اَنّرُمآ َءاَج اذإَف انَرْم انيحّوَو اَنِظْفِحَو اَنِم ىأرمب انيّيغاب ةنيِفلا ٌكلْلغلا
 س 1 دور

 لك نم ٍةنيِهسلا ىف ل اجد ىا هيف كلساف حني ةَماَلَع َكِلذ ناكَو ٍءاَمَلاِب رابخلل 0

 ىِفَو كلَساِب ٌقّلَعَتُم ُنِمَو ُلْوْعْفَم ٌْوُهَو ىثنأ ارح نينا اَمِهِعاَوْنأ لك ْنِم ىَأ ىفنأَو اًركّذ ِنْمَجْوَ
 ىنميلا هي مَعَ عون لك ى ِهْيَدَيِب ُبِرْضَي َلَعَحف امُهرْيََوَرْيَطلاَو َعاَبَسلا حْومِلَرَشَح هللا َنإٍةَّصِقلا

 لوف نوف نيوشلاب لك َءاَرِق ُىِفَو ةيِهّسلا ىف امُهْلمْحَيَف ىنثالا ىَلَع ئرسُيلاَوِركّذلا ىَلع

 تحوز رهو كالمإلاب" مُهنم ُلْوَقْلا ه هيلع قبس ْنَمآلِ هَداَلْوَاَو هَمَجْوُر ىأ تللشاَو هَل ٌدْيكاَن نْيننإَو

 َنَما اَمَو َنَما نَمَو ٍدْوُه ٍةَرْوُس ِفَو نلت ُمُهِتاَجْوَرَو مُهَلْمَحَف ِثَفاَيَو ٍماَحَو ماج تالخب ناعيك دور
 مهُفصِ وبس ةيامَ هيفا ىف ناك َْم يح لبق ْمهْواَسَِو لاح م اًوئاك َلبق ًاَيِلَق اَلِاَدَعَم

 «-) َنَوُق رغم مهنا ُمهكالْمِإ كرب دع اَوُمَلَظ َنْيِذّلا ىف ُىِنْبِطاَحَت اَلَو ٌءاَسِن ْمُهُفْضِنَو لاجر صودا” ىر#



 مح سرع ع1 جماح يم نونم وم روس | رسأو راي مسد مدابج دلت نا الجر يبضتحررشو#ج زن نياك

 مْوَقْلا َنماَنْجَن ُىِذّلا ِهلِلُدُمَحْلا ٍلُقَق كّلُقْلا ىَلَع كَم ْنَمَو تن َتْلدَتُعا َتيَوَتَسا اًذإَف

 حتفَو ميِملا عَضِب الَرنُم لن َبَر ِكلْقل َنِم َكِلوُرُ َدْنِع َلْقَو مهكالْمَو َنيِرِفاكْلا مو َنْيِِلظ ١
 كاكَملاوَأ ُلاّرنإلا كِل اك رِبُم لؤّزتلا ُناَكَم ِيَرلارُسُكَو مُيِملا ح حتفبَو ناكم ماو ٌرَدصَم ىاّرلا

 راقكلا ِكاَلْمِإَو ةنيفسلاو - رار درر كللذ يف َّنإ رك ْداَم عجز َنيِِزُْمْلُرْيَخ تن

 هز «نيِليمل انك للا ريمَح اهحسأو ايل نم ةففَحُم ناو ىلاعتوّلا ,دُق ىلع ٍتاَلاَلَذ تنبأل

 عمه نرخ موق لق مج ِدغَبنم انأَكشمَن ِهِظْعَوَو مِهْيَلا ِهِلاَسَر إب جون موق َنِيِرِبتْحُم

 جو زفت الفأ ُةرْيَغ هلإ ّنَم ة مك املا اودع ناب ىآوأ كر مْ الْوسَو مهف اسر

 اهيل رْيِصَمْلاِب ىأ ةرخالا ءاَِلب اَوُبّذَكَ افك َنيِْلا ِهِمْوَق ُنِمَأْلَمْلا َلاَقَو نْوْوُتَباَقَع
 نم َنْولكاَت امم لك مُكلعَم ٌرَشَبْلإ 1ّذه اَماَيْنُدلا ةويحسللا ىف مُاَنْمَعْنا ْمُهْلْفَرتاَو

 0 أَ طْرشَو مسن هدي مك اًرَشَب محط ْنِْ لاَ (؟وُوبَرشَت امم ُبَرُْشَيَ
 منا عك ' ُلِعَيأ كرت زير مخل ةومتْعْطأ نإ أ اذإ مكن يناثلا ٍباَوجب نع نغم َوُهَ

 اهل ٌديِكاَن ةّيناثلأ ْمُكنإَو و ىلؤألا مكن ُريَخ َرُه (سْوَنوُجَرْخُم مكن اًماَظِعَو اًباَُث ُمَتنُكَو ُمَتِم اَذإ

 ّنِم «-+ؤ َنٌوُدَعوَت اَمْل َدَعَب َدَعَي ىَأ ٍرَدصَم ىنْعَمِب ٍِضاَم ٍلْعِف ْمْسِإ َتاَهيَه َتاَهيَه ٌلْصَملا َلاَطاَمِل

 ةويحب اًيُحْنَو ُتْوُمَن اَيَنّدلا انَئاَيَحَألا م هولا ام أ ىه نإ زال هنو: مالازرزقلا ّنِم جاّرخإلا

 نحن امو اًبِذك هللا ىَلَع ىرتفار لجرالا ُلْوْسرلا اَم أ َوُه نإ بؤ َنْيِئْوُعْبمب نحن اَمَو انئانبأ

 مَع َلاَق موون ْوُبَّذَك اَمب ُىِنْرصْنا َبَر َلاَق ِتْوَمَل َدْعَب ِثْعَبل ىف َنْيِقَدَصُم ىأ (م)َنْيِِمْؤُمِب هَ

 ْمُهتْدَحََف ْمِِنذْكََو مرفت ىلغ «؟ؤ يمد نْورْيِصَي نُحب ُةدئآزمَو ناَمّرلا َّنِم ٍلْيَِق
 ممارتم ىا يب اكبرخو اع مُهللَعَ وئام قحاب ةناك ِكاَلهْلاَو باّذَعلا ُةَحْيَص ُةَحْيّصلا

 ا مس ما جاو فجل سبيلا ىف ُهَلْثِم

 يل جوها ام هيفا الجم نب قست ام 7و نيا امو

 ٌلْيِوط ُناَمَز نيل لكن نياك أ هِهَدَعو نيو تلا تااسو نشا ل قمل هثينات دع

 ْمُهَضَب نغئا ةوْبَذك اَهْلْوْسُر وَ نيون ٍليهَْتَو ِنْيِتْرَمَهْلا ٍقيِقحَتب ب هما َءاَج اَمْلُك

 :َنؤره ُةاَخَأَو ىسْوُم اَنْلَسْرأ مث ++)ّنٌونِمْوُيَل مول اَذُعبف ٌتْيِداَح يلف كاَلهْلا ىف اًضْعَب



 نلمس تي #1 ماساج ونص ولا جروسء ا رسموا ماسي 1 مدابج رلج, نال زج ريق را رتل

 هِئالَمَو َنْوَعْرِف ىلإ ٍتاَياّلاَنِم اَمُه ُرْيَعَو اَصعلَو ديلا َىِحَو هبي هج «مد) ٍنْيبُم ٍنْطْلُسَو انياب
 آو مطلب َليِاَرْسإ ب َنيرِاَف و َنيِلاَع موق اًوئاكَوِهللابو اهب ناَمئإلا ٍنَع اًوُربكَتْساَف
 َنِم اوئاَكف اَمُهْرب َدَككَف نوُمِضاَح َرُعْلُِم جو َنْوُدِمع ان اَمُهمْوَقَو اَنِلْدِم ِنيَرَصَبِل ٌيِمْؤن
 َنِم هب (مؤْوْذَحهَي َلْيِئاَرْسإ ىبب ُهْمَْف ئآ ْمُهّلعَل َةروّتلا بتكلا ىَسْوُم انيَتا ُدَقَلَو مْوَنْيكَلْهُمْل
 لقب مل َُيا ةَمُأَو ىنيع ْمَيْوم نبا انلَعَجَو ٌةَدجاَو ُةَلْمُح ِهِمْوُقَو وعرف كال دعي ايتو ةلاَلَّضلا
 | تْيَوْهَوعفتْرُت ناك ٍةَوْبَ ىلإ اَمُهلْمَواَو لَ رب نب هنا ٌةَدحِاَو امه آلا نال نبي
 ده ئأ (ءؤِنْيِعَم اَهُوُيكاَس اهل ْرِقتْسَيلِةَيِوَنْسُم ىآ راَرَق ِتاذ ُلاَوقُنيِطْسََ و ٌقْسِمَد ْوَأ ٍسّدَمْمْلا

 ُنوْيعْلا أرَ رهاظ راج ٍءاَم

 كتر موق ريم اك يمر فس موق ىلا خس لوبن اوم ايبتك فرط ىكم وق ل ناوك وأ نس مآ كش بسس دو ١ ا

 نم مكل امو ل مرت كس سكت دابع كفار عساس ا )لتس رذ مايك ليروبحما رايق لاوس لاو رم ايلتس دايمع

 كل ساب شتر لت هوت لررفاكوج لع مول كن ال( عدئاز نمدواهتس ماكل لا هلادوا لامست مكل ل هلا

 ىرتقسلس لا مترواومدئ اق اداببقيي كي اررط سا ) عدكم رب حس ماك سات ا ي- ليت دوا ع كانا كيا ايدج تس داب
 يف مج( وكن اننا ىلا )نب ( ركانب لوسر )وك وتشرف ( هو ل اج كش تابع كدطلار يغسل ) اتجاه ىبم ىلاهقادخ رك دوا ( د
 ناونجوك لس د كا( حروف )يب لل( بس اتي د توون وكول: حروف فرط ىديح للم ) لانك كلاس لوب ليكي تيس تنإب

 ملدباريصر اكد روب ريما كا يك رع ( نس مالسلا يلع حروف ) ورلد اظننا كت ( فسر مس للا كل ) تفو ضان كياوس_ جس ايلات
 وم ةسكل عقوكاءو كنا ف ىلاهتادخري لم دس د ركك زب لأ لع مرج كح بي ذلك أن ) سايل كج فس لوبن امك يع

 ردا( اكتمكألب لكنا )كي [مكتارامج بجرم هركر ايت قش مكتب راحوا ىلاركق ران ل اجت مكرع اي كس نلا نس مت ب ( اف
 هس لع لوروناج لس مر. لق لق لات لان كيا كنس لس با عوام السلاررلع خروف يوك ) اجو عرورش نبا ىلإ تك

 ك و حررطخذ_ ىلادتاد خليل ايكن ايب ياست كيا لم زرلس سا ) ولرك ظفار ص ( قل ) ساد دعو ووو تم هداد كيأروارن يأ

 ركن كس رف لاادجت بانج ا داك 1 اهحذب داب انبامماطسلا هيلع حروف تررضحروا اي درك افك اوكوريشو هس دنر يروا # دئدد كس مر كس

 روا-ك- كلسافج_قاخت" ن مروا( روب حقاو لوحفم نينسلا بل ركراوس ل سرك اهغا يس 1س اجي .يهدام تاب لإ اب داي

 وك ولادك ساروا( ريكا ج لكما نيينثا رول اكوم عل او لوعفمم نيج و ز ليي تمدوص لاى ايكءا مح ذب نم تك لكك لب تما رقي
 -نااعنك ا« شلاكن لاروا كويت ىف حروف ترصح [اشم ) .اكوي ومب لا ان مت ( اكن وب قرن )حس ل لاري لسن كس لا زج ول رك اوس لب للا
 وكل وول ننال داشرا لب دوم روس اهلك يلركر اوس لي ا لكن اروا كذاب روا م احم اسسدا مت اصروا هدالع كس نا

 روادارموتج لكي مكس عما كنا زرت رق ةربا ان ناامياريوا كس حروف تررط>وج ايك انركراوب رع قش

 تدار را( نحر قر وروح سس لج ) قا حج رماد اخت لكن لا قب اطم كس تيادر كرسودروا لك تروج

 قا ) تاس داهبقروا بسحر جكس بج درك قر: بس وو كت بس انباث ب لش داب كس( تانك ورفاكؤ نس ) سوما



 نانا تيآ يحز نونو ةروسساهريفر اي رام لج نايلي عرش دمج تنل
 تاق»ا)لد تابنتس( سفك ث) سلاطة لق كسكس قلاقتاضص كراس ابك ةر نجي

 ربا وعلا ل ا ا يب اا الا را درو تاس نبك( تكنو لح د ما

 هس 221ج قتل يحتار جتا سسك هرسك زدوا فلس ميم اروا- كوم ل نفت لس ناكر محا اي ردصع ون سيم تاس فلس ز

 لإ تلد ةساذ 1 ” تدق ى ل اقتارخ) ل لايناثت تسبب لب ( رافكت كالب دوا حروف عتق او # داس ) لا( ليك
 ايلادجي را نر اوولا اسود فس مكر ( حس كد اج لاي لم: 0 !اكىاروا< يقم نسق نا )

 ورث حب تشل ( كس د ايي هيراجت (ركة وج ترطح زر باس لأ فرط نا ذس مرمي ( ليث داع موق وروا)
 كس ترث ؟روارفاك جر ,واعكم راو موج لان ممول ل قلا- 10 دا بدرة بسسس

 تل لو 1 ىلومخ كيا ايجى تل تاك 7و كك يك مولود لع كدتز ل ايند لب لس متر وات رك نس

 ةدقب هل ةج ب , نك كس ىو آل ومتبج ى ةيسارلا ا و تحي موج لو يعي كو رواوم نس اعل موج ليث ةساهك

 (-اكةاج نا باج قاد ىو هس بادجوج كركم وا + طرشا سودرواهتس منو للا لن تي[لا) عدل ىذا

 نوجرخم)_ كت ةابا ان( تري)م ع او

 ( -امت ايكوم ىلاكت رم لصف نلايعرد كس رتل ساروا نا لئوك  ك- كس ديك تا كي ي ناارسود دواس بادت اكن اا لي

 تاهيهروا د كس ناب هدئاذمال لم امل دالاس لج لب كح ب ههاق تب هتاكسم

 حرم لوم“ له قكدنز ىو كي كراج كدئذ لإ ( ضنك دعبل“ 0- روضه ع علم عم _ي_ مساك لا, لخ تاهيه

 اس انش كاب ل7( لدار نيو د وعدا :بورلا# ١ داع هاج ل1

 كتر مهاب( ذل ربع نش قع ال لين مقل ب لاه اهنا دابوو كك سا) شئلساو تس اءوك ا ذكر م وقمر وا- حس

 ( ب بي ذكر وارفك تي ) كح ل ردك ايإج تأوي بلي رقت كا رفو اهدا فس ل قت اد يشب فس لومت اكس لدار د اكدر

 يوك )اي دانب كاشاخو لوكا فس مج قفا أكس ققري هدعو قاوم ( ليي تروصت كب ءاذع) هس ذاو آتنا ليتر نانو
 كما لوكا يكاد وك وم ورك رسو دعب كس نلا فس مترج ( ب ني رك نت )ب لوك را كادضوم ( كس وم كال رسل بس

 ري كلذ لابي )هت دلع ثبت تاولوو( تاتا لا ) تروا 070 7 قد لشن ( ل لس وم ك1 ) تووررقتميا

 نيا لس مترج ( حس دلال يبدوا جس لا قش موق مل كتول سد: سكت ياعر كاس عئار فرط تمالك: لكلا

 ( © ررط لوفد ني ونت يخبر وا ني ف: ا رصتايل اصكر فقول وليا نايمرد تس رت كيارج دوا سس لت دعب كيس )ايتيك را وتضوك ورجع

 رباك ليادعب كيل( نت نس كاب ) لئأ ل مس ماوس اثبت حا لس لوبا ب رت اكل لا لل اي كح تما ل 010

 ات نورإب ل اجب كس نااروا كوخ لس مترج كح تس ال لكن اميادج رب لوك ول نام لك ادهخوس اي دانب لايئابكى نس
 هس لولو ناوس_ لاي هس لال داي رد كس لاروا نور فرك # د( زج اكد, مينو كريس كدت دوا لأ 2 نجس ) لبو لح دوا ماكجا خيا

 نامئاهي سوفاهنادد كيج ى ذي ما يككهكح كم دج اج رى كح لولو دوا يكب( هس ال نامي تس مج لارواادخ)

 ناد هسه رلد كابو ددس جسد ةسدكت بي ككل ناكالدد لتس 00 ردا

 ردا( ندم )مرصع نبا لس مروا - ليداي تيار( لجارما ب موق قم ) تلو وك كد بانك نوه م( دعب كل تاآلبك

 ليلا رداك ىلاشغن قب كيان يكل اعتسا ايفل كل كح لوو هدلاو لكن لاروا اذس اريل لست ابي )ياني ىلاشن رب ياكم دلاو لنا



 هاج مسرب تي 1 4 "اسج نونم وهلا ةروسء ارسم اي ماس# دارج دلع نال اج رييضثحررشو مج تناله
 هركذن ك لاغنى ذب كيا كس لا تمد الو ك باب ريخب قوت لش ل ونود لي ساب ووقت كدت ىلاشن لركن هديب

 ضب لهم لاوقا فلن م سا ىو نوكدبدنلب ي) قي اداشروا ليات نس رمثج قدداني ب نام زدشلب دك وفود ننا فس مروا اوم
 (- لو تي هرارق شو لوكروا نيسان لوك لو تل سدقنملا تبي

 كيئرط كيس[ هك ابك ضبرواراففلا دبع غ# وكول لت انرولامخبقلاكيسآ- رد ............: بيكو لن
 لد تايددئقإ ب آكل كلاس اسدعب كس ناافوط_ لوم لاس لاي دار

 . هريغ هلا نم

 ا هريغروا أم ب ما هلا

 امك لبس حررت كلا نس قركروا ساجد با ناونجاك اهياشورلر اتناك كري ةسئواضب ركل ا .اوصب رشف
 -وركربل ديكس دب بلظم رواد فاتصلمج رس لاعرمجهرلر اظن افك تسوس لكك جس

 < ايكو امورك وب الاكس ارك ارارم سس لا لك زاجبي :اننيعاب
 كذوج زك اييردا قل زلوم نتي 1س تعاد ا قابس قشك ما وركرإ اي ب قلاع تعاد ره قي اهضرو

 اكريداروا 2 كس للاي دج صح لايعرورواانق كل كس لودنر داكن هن سدد نيت ساروا توكل يم لاش وا كادوا قت

 22 لونائاص

 ركاروا_جس تمار اهل ايدج لازم هن ني تي لك لم نيجوز لك نم كب تجب لي تروص اج لوعفمي .نيدنا

 اوم عل او لوعفم نيج وز لبي ترروص اوف لطم ني نت لك نإ المكس تءارقى ام
 انت لماو م اناكن نلت قويت هرف اكسس ًادامح لوقلا هيلع قبس نم الاروا- ليث قوي موم كب آدإ ادام كللهاو

 قرنا ناسك رو

 لق اكس ابدوم علاوي ل ارتنعا كيأ لاهي عثاو لكي حس تبوتسا و اكديطرش اذا < باج ب هلل دمحلا لقف
 هر دتاك رو تررطح فرص ايكا يدي باوج اك اند قم دقو رول جتا رون ترط>ل كويك انت نجس ايانبك ١ ول وق اه كح
 اهي داع مولر ارمس نيرخا انرق اتت فرط ىم قى رولاي وك انك اع داك كَ هن كاع ل رات لهاا ا

 اروفدعإ لس ماطسلا يلع حروق ل فارع روس ث تكاد تارطترر لب لبو ليتنح تانكو فمنك را رمابع ناسك
 557 اكاشلا_ جس دوم وا رمعتس لامك تسي سار اكوا بس داع م ثارمعس لا ًاذباههدكذت كم اسلا يلع دوم صف

 تكالب كروم ين رذ لست ردا ايوب د ؟ل أ نست كيا تةقئبصلا مهت ذخاف كيك رفض ءابكس مقاسك
 ا ا يدرب باد اكسال لوم يروم قوارم تس ياا ذب لوب
 باطذر يتب م16 نا لكي كيسي توصل بس لإ ةكدج بار لكل 00 نوجرخم مكنا.... ..و قبب رق

 تب كك دارك ن وج رخم مكنا_سر متم اذا رواه ماقم اق ب ااكل اريل فاضم-ايكإ "وركن زءايقناشع فرط
 ليلك كارم بح مقل لوم قش تروا كك كس فسكت الودي فوز وااهت #2 ديك احلا نا هلت

 لفل سكي اج ىرر كلش اذار فدع نوجر خمور كل وان الكيس نكي تسد ايكا ربي هرابدد

 نايا نازفا كب فوز ل لوا نادك نك ناك يبي كرست .. يك يكل اعتسا كل كس ديك ا ىلاغ ناكل سات يكد



 نحمس 1 4 مسام ناونم وسل ةروسء ا رستور اي م مرابج لج» نا ااجرييضنحررشو مج تنل

 موج لرا ناك ايرو# تاو لرب طيتاسهس ت لوم حج ايناع ناموا نوثعبت مكناس ب ترايع ل ساس برر تلا وري بوصنم

 بج اوم لاهتسا قطاع او كس وا اج ل لوف نك نايل نكي كا كس لت وأ لك ....نودعوتامل

 -<س للاط "كح ترورضللب لئن زوو لي ةساد كن جرا لق” اي درارقرلا زوكال وج لس فنعم
 هرصنن مل سي تدوم رس أ يا نيمدنإ ب. للخ نحبصيل يل ب لك روص ل ......ليلق امع

 تبماي دع ل ركود لك ايهتارلج تم مكاو عريات ظعس حرك ىن رصنا بر لولاك ل باس مل الدرع سس قلعت فوز

 - مدان لوئرلج

 موق قف ااينم م افي اكتيبتادحو كاد خ كيل وك لروا ىك عر رش عيل لي موق ىفب ا بسدج فس م السلا يلع حروف 52006 4 نرش ١

 جس دنع لش اون اك رادرسروا هس انما اغا كل .1قوعاكت و ليوم لعلي دس لكي سك ملا ابا ماو ييسا هس لورادرسلس

 نيب ىت ىف لوك ىلاعتادخ ركاب قت ؟عررط سكى تو كل اققادخ للاي كس ساس نااسنا كيا اهيبج ىت م قلي[ دج وسدوخ مالح
 قولا لول كس تيادب كن انا ككتس !اتج لب قتارركل ما نيك ش كويك وكن انا لوتس ياس لل مك يتشرف ىلا وثامت

 -ناسنال دج انك دماجناوم اك اتئد لوكا يس قكع [تفاطر بلا

 ماعروا لش لاس احوبج قترشب وة لوسر كا يكن اطار داب دوا كريد 2ك ييرظن للا فس لترك بسج اهيل كيا قت مالسا قي
 قرافكعررط اشم ب ب نكي ىل [ل بك و لاي كس لاف نا ماعروا ع ىف [ققو لاي كس لاوس كس اتوب قرف فرص لمي نوفا

 ش -ىك تاكل الس
 ياكل ا 14ج لس | دادجاوءاب آس داع ليم اتلد قول دس اجرك تماب ىكوتاروا نىك بأ دي زم ذس لورادرس نا

 اك ابدم تن ونج اك ادوخدعب كس نونو كب بان مولتم لكي لوك نيس رك وتناك ا دض كاد ليا ف رصروا رك
 هد تمم نايصدأعطقرب لان اب كس اود هك ابد كيدي جيك

ىداج كب ذلكربارب كت دظذ كن ارك ؤ تكي »بج ب ل تس م قا نانا ترف 00 :ءا نا عمرشب
 اكنا عن 

 تس ناروا كك 1م بحب مالسلا هيلع وف ترص عررط ىلا لين تسد بلاط كح قبلا تسرعن ادرج ر واس احاجيهم ين اج
اقم كس ني رم ن ارو يسار فوم ريم آل وم ايكوم سلس هداه ا) شاد الكابتن # ل اهتادخ ولك وم لإ

 بلغ لش لل 

 -ُي (رئاطع

زوج كيا كيا حس شطرب لمن ساروا اني قل ضير عنو وا ط وهمي! عروس اكو: داشنرا لب باج كس لش
 وادكر ا 

 لميفاكت لب كن تروا ل رف اكوج فكولدو نايل وم تكد نايارب مقوجولركراوس قيس راق او زعا نا يس اروا نم ىت جتا سرا

 ل شوو ىلع نق نادك لوعش لديك باق ادهزعا هس .اهود اياد فس لوك م نتكح ناس كي«
 تلك

 سا قب اطمهكس ناوثاق اس اج ىو ميك ركب وضم فرط كى اتا دخوكت مترج دوا بساد آل متر وكن تؤ مرول مايا

 نا ليمن فس لت ل كس كس قرض لضيرتتب سال نبك يللي اجو داوسري قل قاس راها بس كد يسس تراب قد مخ

 هي لزنم كرايم ادخ ارك كى د مالى ءاهد ساق لوم بم رقكس نرمي لنقل يسدب عررط حاد د تاج سن لوما



 معسل تع هو مع ,نونم ولو عر وسما مرسم راي ايدك مترابج رلج» نا اذجر يفتح ررشو محب رن نما

 بس الاو ةداتارتب قي ونرواانراتا

 عايمنا ليي تااعتقاو نلا زين اّنيل نااختشا اكن لاروا جس اتتب اج انام اكس ركالتبب ل ثرداوت رطل اوك ودب خس ى اخئادخ

 د ل لايئاثنراهتسب ىف تسكو تارت كى ات ادخروا لإ رمت
 4ك لاقتادخ كلم نارواريغو دوو داع م اك اريج لي  ؟ليوق كتم ىدعإ كس مالسلا يلع روف ترحل داش ارب

 ايات ءاني ىا فرص جار وا كبي ذك ّ 'ايغا نا لك لوهار كى و ملت ت يرئادعو كادوا تابع اد دوا ع ؟لوسر
 كينج انسان« اتم ءان نحال خرط لك بأ قلو و ب انتكر لسنا ىدت ليت دواس نلاسنا كيا ررط كت ياك
 وب توقرشبلا قوام لور واو جدا آس لاي و كوك ساعتك ل را ررفا ني دعم 2003 ل رلازق ل نا ررط

 لوم لوري ايكرواركدوذب حس لاا ةة عسب لري اد لوم لاب كن اسنا كيا بج قت تيا تركك تك تس مقا اراد دوا
 زوو بمسرر ل ل تك رواد ايدركر اتا تس شم ١ وكر شو حر و وا تمإيق ل لوبا كلاب - - لمد ل 5 يقلك ىل نا ون روا

 كح نا لل سام لن لك دف لش هاب بسر ذل ضر لقي ل ر ,رثصروا تحايل ل اب لايق
 ترتوي انج ع رركومداب هي هايتي ل دينك صب يك عرج ل واف جاع حس راهن اور نا

 لإ 1 دل نت ا نار ادد لاب ىكنااشنو م اناكنلاروا اي [بسا رفع نام مرج ىا رم دوم ةقدعب كس وأ
 وكل ولو لحس لا قزم ل وهل ل ناي 1 ا

 - خي اهانرؤ تس تشلا# كو يخادوا كيس اي انرك صاع ترب

 .هكاطبرد ولج لئيد اقماع 1 دقت ى رعب لسور داع مو 00 : اواي ل ارواراك 52

 د ةس رك غلي كت يئادعو ىادضروا جسد تس ؟ميبنا سلس عررط ار انشد لم راد لا قرر لاك
 رة ا, ايعاوو تر قم داب رب رم قف لنا كم آرب تسار مار ووايك بر يلا نس لن حس ل ناب

 يسال اك حرر سك ازاي كارم ىو ور لكى اج شد هتن ل بي زك داهنا له رزقت كنا بحج نبكي لاهي
 ايكو كرم قاد وو نلاطمكس نيكس كس ملكا كد سك 7 رلوؤ روش برم ى م ذ اح لوك انكسر ب باد

 نات لوك ا كك: كس ساد قك ل كبي ستاك برق يا قذ_ مالكا يدر اذ ملا ابابك يي
 هت لاو نس رك ل رفانيب كويكر دادس لات وكري نادي جس لميت ىلا رفان كلا تكل كل وص قنا [ررط تا
 باور ا كيفلا اب كنا تقوزا لب ىرط رمل ذام ةس لاتادخ بج للا

 معدلك اجبت لاي تمول ماروا نوكرف ذ# ىلاقت ا دخون دوري ترطنح ! اهب لس ناروا ىوم ترض” سس لا ءايجخا_لسلس ىكا

 وب زلك نا حررط كل وم قى رسوددوجواب كس تكد تاز ماو كس ترم ترطح ىذا لوبن نيل يطال ب تسار ها لب

 ماوي آني ذعقاو وو ةاجس اكراب ردك نوكرفوركذت دف ل ابيب روا- ل قتد ىل كم ادق يود عكس تاضارتعا قدروا كت فلا
 قرد ل أحرم . قرم تيفح ةح ارك عبر ظن لكن لا كورف قلك اياعر كس رج اظدوا- ا موت نلا رقي روا ل تم

 كس ا كم وق ىيا هداك ا نقى تيب اساور طع ل تار ل نارا جبل تلالب قي رطل نوع و

 رت يارب جل رذ

 < اءاج ايكو كاش اك السلا يلع ست تررط> دعب كس ناك ىج لكي تس بسس لبن ويلي ارساوج دعب كسه ع ار
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 هع كاحهار ستي 1 جالا» ب نونم قلة روس اجرت راي مما رابح رلج» نم لاجريسفل حر شو رمج ننال

 كل تردى ! نس ىلاغتا دخول يرموملاو كن اروا قدكتس رت بس داشرا لي هسداي كس كاد ى قرث 1ك سيئا رساوج

 ل ومابي حس در فرص لام رقي وج تر طخ حررط ليو هركادب باب فب يأ ردا كلاي اثنى دب كا 2 2ك اا

 19 1ك ترروكورعربك يوك باب لوكا لكلام ش ل ااهج ترش يب كممااسلا يلع مر ترضيك تر 7و ذب سل ماروا نحت

 ليل ار فلن م هيلع ا اكبلأ ا نولي ن_ىرواي ع لجدنلب كيا شما 1 2 ل يكرم 10

 يروا لتتم مام نلب ىلع ترضخ تنذو لاس دقو وي ى قعر يك ايد رق

 ام اروارصمط داره هس لاك سوي ساد كني رم ريق - ني ترم لوك هريغو نيطسلف قا قش هواها دب د

 جه فرطو اوراثشا ىلع امهنيوالذ تع ا اما اهيبجس حس هتاوروا ىلقلخ

 جت ايل اياجولملاو ل نلاروأ م السلا هيلع ترض” لس اقوم اكورطخ لول

 َنْوُلَمْعَت اَمِب ىنإ ٍلقَنَو ٍضْرَ رز اهلاعا راما تكفل ِتنَيَطلا َنِم اوْلُك ٌلسرلا اي

 بحي أ وطاح اه مدد ْمكمأ الشلال ىاٍةله نإ اًوُملْعَ هيلع 0

 هاك انرتكا قرشا يو درتا قيحاي اف فر 0590 لاح ٌةَدَجاَو ذم اَهُيَلَع اوُنُوكَت نأ

 نم لاح اً مهب مهيد مهره عاتنالا يأ آوُعطَمَت نوُرَدحاَف هد ءنوفتاَف ُمُكُبَر اَناَو انانتْسا

 0 ميدل امب'بْزج لك اَمِهريْغَو ىواَصنلاَو ٍهوهيلاك َنيِلاَحَتماارخأ ىآ اًوُعَطمُ عا

 0 دج ىتخ مِِتلاَلَص ْمِهِتْرْمْع ّْيِف ةْحَم رامك كو مُهْرَف نوروُرَسَم هوب وحرف نبل نب ْ
 ا ايلا ىف هد نيو ٍلاَم ْنم ْمهَيِطْع هب مهن اَمنأ َنْوْبَسُحَيأ م مِهتْوُمَن د ىأ

 مهب ةَيْشَح نم ْمُه َنْيِذَلا نإ مهل جاَردبسِإ كب نأ هم: َنُوُرْعْشَياأ لبا تاريخا ىف مهل

 ره نارُقل ْمِهَبَر تاب ْمُهَنْيَِلاَو ادع ا ا مر مةنممهفوح

 ّنِم اًوُطْعَأ اًوَتااَم َنوُطْعُي نوم َنفْلاَو ري نم هنو نؤحر شبل هت مه لاَ زك

 ىلا رحل مال هلق ردع مُهْنأ م ههنم بقتال نأ ةفئاح ةَلِجَو ْمُهبْوَلفَو ٍهَحِلاَّصلا املا

 الَو هللا ملع ىف ه0 َنْوُقِبْس اَهَل ُمُهَو ِت رْيَخْلا ىف َنْوُعِرْسِي : كبلوأ ..- :َنْوْعِجاَر مهَبَر
 00 ٍلَصيَلَف اَمِئاَق ىَلْصُي نا ْعِطَتْسَي مل نمف اًهتقاط ىأا اَهَعْسُو الا اًسْفن فّلكن

 50 تا لا اََلِمَعاَمِب َقَحْلاِب ف وطني ٌباَتك اندنع انيَذَلَو رك ايلف هوصُي
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 كهاتفنارس تنبأ طاح طب نونم ويلا جروسءا حرس راي مس راب ريو« نمل الصريف حر روم ننام
 مَياَيعآ مهيِفَرعم انذخأ 1ذإ ةيزادنبإ ىتح اَهَيلَع نوبي ون ولما اهل ْمُه نيل روكا 0 ا لاا ااا ست ا ِ يروم ا نوال امام“ ع هي مقأ ع ذو. ركل + نما نب هلل

 هتو دا اورتجتال ْمُهَل لاَ اَقُي َنْوُحِضَي © )َنْورْسجَي ْمُه اَذإ ردي َمَوَي ٍفِيّسلا ي 5 ِباَذَعْلاِبمُهياَسْؤُرَ

 رمد ارم

 . ىلع منكَ ْمُكيلَع ىلع داركل نم تلا تتاح دوئتن تال «موَنْؤْرَصْنتالانَج مك

 لهآ ْمُهنأِب مَرَحْلاوَأ ِتّيَبْلاب ىَأ هب ناَمُيإلا ِنَع را ىِرَفُهَف نْوُعَجْرَت 0) نْوْصكدَت ْمُكَباَقَع
 لا لوح ليلا 3 دخت انو يالا اًدهلم مهنطاّوم ُيِف سانلارئاَس فالحب ِنُمَأ ىف

 َلاَق نارُْلاَو ْيِبنلا ىف ٍقَحْلَرْيَ َدُوْلْوُفَت ْىَأ ىِعاَبرلا َنِمَو ناَرُقلا نؤك رعت ىبالثلا نم «:-)َنْوُرْجُهَت

 , يعل قُدِص ىَلَع ْلاَّذلا َناَرَقْلا ىأ ُلْوَقْلا ٍلاّدلا ىف الا ٍتَمْغ ُداَق اًورّبَدَتَي لص اوُرّبتَي ملف لاعب

 هل مه مهلوس اوفرغت ملم« م انآ تان ملام مه اج م مَسَو لَ للا ىَلَص

 عمال لما ٍءىّبجَمَو يبل ٍقْدِص ْنِم يَحْلاب يُقتل هيف ماَهُفتْساَل ةنج هب ب َنْوُلْوََ مآ 40:7 َنْوركُم
 نارْقْلا يآ ل لاَقِتنإلل َلَب هب نون ال لآ ِةَناَمآْلاَو ٍقُدِصلاب ْمِهِلْوُسَر ِةَفِرْعَمَو ِةَيِضاَمْلا

 ُناْرَقْلا ىأ | َعبتاوَلَو «م.َنوُهِرُك ّيَحْلِل ْمُهُرَثكاَو ماَلَسِإِلا عِئاَرَشَو ٍدْيِجْوتلا ىَلَع ل اهكشمللا

 ثاومسلا تدفن َكِلذ ّنَع ىلا هلل دَلَوْلاَو ِكُيرَّشلا َنِم ُهنْووِهَياَمِب َءاَج نأب ْمُه ءاَوهأ

 دعت َدع َةَداَع يّشلا ىف عئامتلا ٍدْوَبَو ُولِدَماَنُمْل اَهِياَطِن ْنَع ْتَحَرَح أ نيف ْنَمَو ُضْرلاَو

 مه ركذ ْنَع ْمُهَف ْمُهُمْرَسَو ْمُهُرَكِذ ديف ىِذَّلا ناَرُقْلاب ىأ مِهِركِذب ْمُهنْيت لب مكاَحْلا

 ٌهباَوَنَو ةرحبأ كبَر ُجاَرْخَف َناَمِيإْل َنِم هب ْمُهَتْتحاَم ىْلَع اًرجَأ جْرَح مهتم (مو نْوْط رغم

 «نو َنيقِزاَّرلا ٌرْيَخ ْوُهَ اَمِهِيِف اًجاَرِع ىرخأ و َءاَرِق ىِفَو ِنْيَعْضْوَمْلا ىِف اًجْرَخِو ءاَرِق ىِفَو ريخ 0

 نو ٍماَلْسإْل ِنْيِد ْىَأ هم مُيقَعْسُم ٍقيِرَط ٍطاَرِص ىلإ ْمُهْوُع دََل َكَداَو َرَجاَو ىظغأ ْنِ
 ٍداَع م )َّنوبكانّل قْيرطلا يأ ٍطاَّرّصلا ِنَع ٍباَقِعْلاَو باو مثلاَو ِثعَبلاِب هر

 لمعلا مع ع
 ما 3 4 مو

 ف اوُداَمَت اًوُجَلَل نين َمْبَس ةكَمِب مُهَباَضَأ عوج ىأ رض ْنَم ُمهِباَم اَنْفَسْكَو ْمُهْلُْمِحَر ْوَلَو نأ

 اًولاكتسا مف عوبجْلا تاذعلاب ياذع هفلو هزل هيرو زا قس عيراخما

 را ميوعاصم و حمال ىف هللا ىلإ 0 نورتي اهو عبو اوشا
 1 0 لا 1

 9 رهخ يل 09 هم كوسا 0 3 ردي مدي ره ٍدْيِدَش ٍباَذَع ٍبِحاَص اذ 530

 نوماتتاج بوقتسا موب تسرب # )عى ا قر اميلي رو: ةامكى عز ل ميلا و ريتا 3000 0

١ 
 اَقْعا

1 1 



 < ءاحوارس سي 1 4 ماسإوب نونم ولا جروس ا حرس راي مما" رابجج ري, نيل اجر يفت رشم رن نال

 تدير لوصا ( روادن اقتع )وج( وبر منسم سا كلا سا )جس نبي داداهبمت( مالس )يي( ولكتسو )رول( كود قا زنجي لا كل ما )
 اوم لاعتسا نا لع تءءارق قرسودددا ساي آى“ نا اجب كن نا لش تءارقاليا-جس مزا) لاح ةدحاو“ هال جس دمتي لا

 دكان لاب كب شالا دثلدعو فس نإ تر كار اس هز اح نجلا ابك لش( حل فتات

 لاداشو لاحرفو هن "تعيس اووركم با( ريو قراصنودوبي ل اريد كك ناي هور فلك حس لاعع لانس اوعلعقت . ا

 ايند )الواو لاروع لا توج كن م تقم نايك( قدما كورا كرش ر نع عزل كن اول يراف يآ ف لي
 هد اي دوه دي دج رك 7 ليك اح اوكن اللب ( عس لايف مائي ) ل + جس درك لعب هتاسكس نإ تلج مو لين تدلع را

 رود زف بازعلس لاروا) لو سد تعبد ةيسا##(- نال ناار ةلاحو هس للا ْ

 تاثر قرص) لأ ةيسدو: كو مدا ةس كي كرشج هد زف لإ تسال ناميارب( نار ) تاي كبس ةييسا وجدا( لت
 بد طيس اوجد وا( دل لوقت ارم ىف نا اش ادن لت 10 هس يي اكس روصتأ ا لوكس نا كيلا ارد( هر

 هللا) لق سد ثوو فرط كلا ودا ل حس رركل ساو ىرلج ىرلج سدت افدتبلا توي - لو كر نقيا رولاكذاج لاي كس

 روم ستارك جس فاصلتسون انج )2.1 مكو مدان حس تقاضاك اى ل( جوت يااا لم مل

 ابوك لاما نانا 1 ميتا نع دلل افا قومرت تفاط كو زور ولو ب راوعبو كع هاب سنان

 : مك انا اما كيت ) كس اج كج قدي وكوت اسس ناددا( ل تس اج كك لامعا كس بسس لعب صنفت عرول)
 لي تلابج لوك( ورفاك ) نا( دوجواب كس لا) نكي ب هركفاضا ىلولووخنا مت لب لونا دك اكون قيد .....كةاجايك

 د ركل وم تك حس راص لامئاهدكت يب كس نامي اللا رفاكيي دول( تس هدوكرن تقي” كاب حس نا آر قا ) ل سل: إب
 هك نا لن لس ذي مت بج كك كلاب( كل ازيسرم لامعا هس. .ب ذييسا ناديا, سينا كل اج وكن اهيا ىلا عررط لن وق ) لإن
 8ع اكس ناتو ىلا ) ىل؛ تتح ااه رجب دن( اهنا وحج وكلا لب ردب ل اهيمج ) لع با زعوك ور ادرس يوكل ورادلام

 ك1 مليح ىلا ىو حاس دابة تس [ىكن ةرق ( هدتف يكس نس الج رجب ) لح كيم لوك راجت نر ]تم ةالع
 تس ل" ات ايبم كس دابق ن لاما ناماوج لن مرترا و دوا ديعكن ماو تس ناميا لوبق ) تنس رك يلوا تن تاج ثول لذ

 دوا سا دج مك كح لوك ق( لك بعكراوج ع لاح اني رب بوصنم 0 ارهاجفن اني داينب كربلكس ابق وكس مدركيسر سود

 لين لسى فذ زوج قمن ع ف لغ يس لمت باب لوفوو ىك يروا ىلا ٠ ..نورجهت)_تي د زوج انهساكر يجب نآرث

 0 ل م 7 ل ا

 ا لا ا 0 و

 د اع نوح لل ا تال تع اق روضخت 1م اهيفننسا لبي تالاوس لقب ) ب نوني قلك ع تل ب لش تسل

 لكن اشم كام من و 0 م وكوب ني باباس اد هال

 ل( لج نار( حلت الس! ني اقروا ديح وف نلوم اك عنك نس )اكو قا نَ بنايات 2غ يي

 ل ل 2 ردنا

 لوك اجو تنجي رو تسلق مال ودوج و* ) ل نيمو كس نادك جيرو ل ايد قدح نا آن زال( تقرب لات دخت نس



 ماها تيآ 4 سا نونم وم ةروسامرسموراي 0" ه مدابج رطج نيل الجر ييضتررشومج 2 نياك

 رواه رك د تكس نا ب نسج الفت ايكل اذان نل ؟رقرب نا وق نس م( ب قر ورثت تب لب تمروص لك # وم ددعتن كس ماكح داع

 ناسأ آ ايل( < ايكجو لك ارعا اجار ل سكش ارعا قس رك ةعيسا قب نكي ( كح نائاضم كس زايقناو فرش كس نا
 ايلا را ا ً كب يت قبق” ل ئااح-ئد دولنا لس ب دن اميا تسود سا) لن ترك ملظر شوا حس

 قات ارغ ( را تلا اركز لك رم قت ناوك )جس عفر او ىلع سس لاو غل حس فرط كا دخوك ب او رضواعم ( يسد

 هئانامياري ترث نيل تس الب باج ىكدتحار عي شين أب اروا( تع لولاو يسد اضو اعسورتت ا بس )جس الاو يد لزر نرتب“

 روووأ فيلكا كن ااروا لي ركم ري نا متر رواج قمل ناز حس( ياقعو باو نر كروان رشح نيب رك لاو تكسر

 رو ل لس ليا ب( كس فس وج دنم نادحا حاجب ليس طلسم ةس يلامس تاسري هلك دج لي دانب ىو ىاس لش لادا ) نيك
 روا كر ايتنا حت 00 ايا لج لم( لاقت )با عونا نس مروا لل دالتج ل شرس ادد لينا امو
 روب ري ليتنا لج )يكلي و لوحكو اورو اكب اع تب سج دا ( لوب اديب ص الخا ناش لم واعد كن لامك )سك كب لتدن

 ( ىرر مق يكن ا قربت ىلروا) لوم لولا, لون( كلك نس اج هس دام ل
 ع

 ل ل ولأ ثوو ىرخ اري فو ذل اج لومتساكف وذ كيا ح ونطم نا ...... مكستما ذهن نإ... ل
 بج تضل ا ةسحا و رواج مزال لا هستماافلارسود_<بسرت ع لا مكتما رواج م16 نا هذه لوم ىد ناثن

 كيا دتاسس اح خبات بس ناشر اكس اون سدني فنون ناركاروا ءساجاص ب درشموكن ا ليج لس لوتروصنلا بارع
 لج روا هذه نال لو حلب [ترزلا يق نراجع مال ير قتشم وزمن اك نا...... هذه نا... ارتبم هذه_ج لوم كف دذك

 - لوبد اكن ل رواهسهرعاو تل تطرب لوك زو تبل 4: يرحب كب ركاداموهفم كل يلق

 هوب بوصل لاا قيروا جا دوم عت او لاعحس اوعطقتت__لؤ ةس 1ك هان لتس عتاكروبذ ...٠.٠ ربز
 -هساك

 شي دنا كس تبل وقم دعووج اب كس اص لامعا كولي يدك سي دنمج سس لاف كس نوتويه يلاعرطمت ..ةلجو مهبولقو

 قسوم ىتبلمج روبمشماكد عرقا بر لل مصر لجوبا تررط>_ لبث زمر حس ىلا الجو تبي لوكس نادك رم اظل جو- لان بسد ل
 ركع لث قداص_ دن لايك ش ىت تننج لاي كيأا ريمي راتب يوفر وو س لاو درا ادتادض لكس لع

 -ت كني تشكك لّووس اي رار كس الة سرر ا تبو قادرغ ف وخد عدلا ىلإ رصرابولا تر طخ

 عقرم تداعس كساب دوا ةدججر جب هب تار قرم اك ارب ب لمع بارعا ناش ل اهلهم... نوقباس اهل مهو
 لل تادابعو تاع اطر لوري تم ايك ا يكل اجعتتسا كا كس ضامن إب لص اذ تن قلت ل سا اهل دوا رمت نوق باس
 كنسلسرم بتاع 3232 هس قت نيتؤم قلتي كلذ اوف يهب نر تل راو ولا

 مهاذا ......نورئجي مهاذا... نو طن سيكس نارك هلا نسر يب ترراخ قانا

 باح كبراوج لسا-ٌءالج تنم بارك اكد يب باوج لبي لاق ةروص ل فو د_ ع السرب بريق كرش واس بااوج اك طرشي حاجا فسلمت
 راجهاعثان_ لو س10 اياب كة ننال لت عزو ا ترضي نورجهت .تساتركوداشا ١ ورنجتال داشرااكىلاهتثلا
 - لود هن “تاز اح

 تاب وكدا سكس ولبجاكج لينا ب كيا نور وطرق رواصس باع ولي .اوجلل



 ءءطمهارد “ع عآ هي لوس لب نون ومقر وسم امهر سمور نركب مرام ريت, نك الجر 7 تنيك
 كح ستما هكصرلا اقم قلع ها سعش امسح 1: كل كا301009:995 3201321217 ٠> مغ ع 2215 ندا دل

 نان لوك ورعاق اري ههتوم لا ل هديب آر كك لاي اع لوب مس ملزاو آكل * قار بارجة كورت

 هسا :الاي رولر ثورعاقرلك  تمالع او حس لك كد

 0 ل ..!وربثت هاك جسداشا 0 4 رش ا

 نم اولك...... لد بطال كن ارواراكوريتب كس نا لي لي ذ كس نارك ايكايلوكل ربع ةاساطخج كاعد
 9-5 9 "جس تذل لي قزر ماتيس دام قرأ ليكم اهقاو عراوفا كس نلاد امس نازك ا ةيذلحس

 نم 00 50 0 000 مك 32 ديلا ل م ياقاتام رجم لم لاح

 كه ل ا

 ل روا يس درك زكي ككل اد هس لونا اقم نام هدة يد .وكد اك نقم نيب دوك وتاليا مارك ايبا

 سار رك اه اني د تدك فرص م اك اكس ار ا ميكب رف قلختباس أعدت ري لارا نتا الت لي ىارك
 توك ى داب هو قات كانا نا ةتحو جر الب لع تار 00 مآ 3 لو تكس بل وقاتل
 كيت كح نلاوو قوم ل تررشكو شل قواينو رواد الواو لامدوج ليك ؤذ سرك اكيي دوجواب كس ىف ارث يارب ايل ةساجآ

 ل يو ناكاوج تاووو لاي روا تركو تس كنج هس دوت يي ل الشب لركوب دللي ع سلم اهيا ؟ح لم جت ك لاما

 كلب» حل لس تتقورمت نا وو جس اوما لن كدت داي دمكيرج شال سكب - لسد لايك 5-0 0

 0000 ماع[ راق كنا بجمال م ب تسال لاي دياشبلا ع 47 232 0

0 

 ان ف ا ل

 رارقا فرص لش تدير سبي ىا كت نيس درا رق فير شاك اوك ل ورسدد سوا لس ا التميب مولا كات ادهخ برع نيك شم حس

 نث ل اء ايت هس دوا دعاوى اهت ادخ لاهيا لا تحجي ىا- < ىرورش ل لرش فلو تاس لادا ع ليت لاك داي دو

 هدزفوت هس لارا ل تسد ةسدلاك ارق ضار شل همك كك ناين ناش كرسود كم تربل ل وا

 ىفياوج نيك شم رفاكلك د لح عفن ع ى وقتما روا نايا للا يو ادهش لادقلاهيب كس ادغ اناني د كسا ليك ب خ : تحدى

 - لت هدد قر لو قرأو ومرور خمر ىلا ماكو ىلايعاكى دن د

 وجيد ليك ايبا لوك_ومانلسركادا تلوجس نانا ني ىلإ سار لذات تاءاكح ا تيرا فس لات ادخ.............: تدقيق” كب
 ل لل« عس ريدد ل لامعا م انك نادت اك باح اكل اما كس نا ى اقتادخ كده تم ايقر خي رواوترجاب ح سكس نانا

 هلك نآرقلد كس نيكرشمن يا كد اج كلم لوكان ددا# اج ايكيا وكرر ىلا سيفون ناكر لوكا ع وبس
 اتوا هرم ىكاكتمح لامئا هوا لس نما تلود لاي كس نليتؤم حرر ل لإن ايلا ادب تسمم رو هدا لعكس للا لش لوم

 | 0 سرك لام اكمرروادإيرفركل وميربكتو رورغ نيا هو قل ماج ازكي ل يس لوما ئادب اوك وراد سنس نلا بحب نس



 هاند اري "0س اج نر ونص ملل جروس: اهرسمورا ١ مم راب رج, نبل الور يسضتع رو صج ننال

 وج ب ناوكب اراك رك را هدتافايل تس بالم ينس ب 3 اراد_ يس ءازجباراد يك اه اج ابكت فو لا

 502 ركوب راهي لباقماساد ضروب حس باذنكادض لب

 روا ةذ1قاناك اري رو ىلا كد تسول لبا كت ركل تاي ةكلاتاغيركايايكداعي عماتي دياكدا

 - كت كت لمن ذو ريقتل0 ل ارواح دمت يرغكو كاش اجي نسمي تين ادعو ىلا
 لاذ ياكل بس نآرث عترماكل اي كير مدمس ني شارل ى رت راي حتر كريم هب ل هيو

 هت ةس يكف تبل ةلاكدطا تيب كج يك ابكي كح نس ركابكن ماكو رع اشر ليمن لج دار عقب روش رو اي كس تما
 نالق مك اشم رك 7_1 نافاس قيال يك ذخاح لسا ذ_ ني اوف منو ضنك ن لاو تك تك ريا ايلواوأ يآ ةياروا

 دس موضي ليث للاع كس تاكرب نالف لافقاب ل دالوا ردم

 للا فرص رسل تاب كلا ايكك جس داشرا ل لسع لا تسر ناك ل رقت 0 20 ؟ ل وبكر اا

 تيلباح نار زدادجاوءاب ١ ا اكس نادكتول لق يارس 0 توك روااخت لوف امان كس كس السما كتلاسرو قولك تيب

 لت ب ىلا قا كا ل وكروا اتا "ورش لزان حس فرط ىكادخ نون لاي لس نت رع ل

 لتس زائا ل نار يق. تمل ماك ركل روفركوم ناذلا ىلا ريكا تس كرف كدفلا باتكروا # كرر دوغلاس
 كس ىلا ببع لم اك ب زرت ل رو ا ترورت كى قدا نايت وك تاب نو عم بيتك زا ل انع

 ىر لامتلا

 زج روطحت لوك كى اح, ية ا تا تا لنا
 .فقاو نررط ولا بوح تريدزمل اب كاب ب 1ك دوا لاب شوري ذس فج بس لع لوحابئاددا ةس اديب سي

 ربي ذل لفخروا لاناد كيس آيدول لبا قل شرود لات لنا كس تواكذو ملكي آروا تفادصو تناا كاتب سن آلي
 - تركيب تروج واب كس لاري ف رتفمحررط دول

 ....لاقووجوم يذق لوكر دنا كح نا كن تب ططروا ل رازيب سى نقيل يكب روااوعاس لارجب كراك نايك
 لانس ضم كنا تاءاكدا ل ني دال قر ثماوخي لكن لاروا كح تب اج انانب قس تخت اني اولى ني د تس ركايك وق نق عرابتا وا
 ات ذجساي ندب صر زعم و نر قيلو نكات !اطم قي اكن لا- 2و

 000 اكرم ناني درا ؟ج لي وصلا هلأ ملا قروادفتسيكركأي ايككام 0

 5 1 ارق نيت م مر اه ع اكلت
 - يوت لايخ لوك 2700 أد لو دك وم دنا فرط كن اصتقو حش يسب , رات يك ا يكل زان كس تحتك ال ل رق

 راجي كل بماذعسودللالا ايم تل | قو فاسو حرلا لاح نارا [رق خم قب ب آل يبكي. رفردب
 رم .. لتراب انركملط ترج اوك يظكاوروا اعدك الات لسصيب ل ءابي حس كاد لت 2س كا يكب لس لولاو اذا

 -< ىلاقتادخلالاو عي درلدب رباح بسد لوباتباج ل ادب لكس سكول لك كح درلن العاقب ب آل ا يك يامر

 كى سو دانعا يبا ب قلاب يدرك رودوكب سا ذعكس ناادوا لوغاثي رب كن ارك اد < لوم تر حررطف لكلام ينتاب



 هع رست 1 00# نونم ول ةروس ارسطو اي 06ه رارج دل نال اجري حررشو رج رن نال اهل

 نوع ربل دقو ند عع
 0 هس فرط كى اسال ا هراشا حس ىلا يل يلا انتبب لج وسيع اسس جو لك متورغك ى اس نلا ل مارك داش /

 ةيرب 'اءر مس روض كات ايتوكن ايفسولا ل كيج روض آرلوم ناشي ع نس لكلا ات لس قوم ضم

 رفلو كرشروا دكت ب دورظوربل نس ادلب - ا يجب ستاك ى رامكاو ى زج اع حساس كس ادضد#ج واب كس هس التم لش سوت نا

 هزت داس تب .رحرفر وا جدت ل ؟”ناملو متون لااكل ل اك اجايددلا التتب لع وبا رفع ىلا ليتك تاب - التم

 -ك لوب لايا حس للبرج هددداكس لاب

 ٌديكات ام الْبِلَق بودل يفالَوراَصْالاَو عاتسالا ىنب عملا مل قلع شن ذَا َوُهَ

 َوُهَو نعي 4م) َنْوُرَشَححتِهي هْيَلإَو ضْرآلا ىف ْمُكَفَلَح ْمُكَاَرَذ ُىِذَّلا َوُهَو (مؤَنْوُركْشَت دل
 ِضاَيبْلاَو ِداَوّسلاِب راهلاَو ليلا قالجحنا ُهَلَو تيب : ةَعْصْمْلا ىف حؤرلا خفي ىسحُي ُءذَّلا

 آوُلاَق همْفنْوْلَوألا َلاَقاَم َلِْم اًوُلاَق ْلَب نورت ىلاعت هيَ 4:3 ْولقْعَت الَقَأ ناَصُقلاَو ِةذاَيَزلاَو

 ِنيْغْضَوْمْلا ىِف ِنْيئَرْمَمْلا ىِفَو الهم َنْوُئْوُعْبَمَ انءاَماَطِعُو بارت اكو اًنَتم اذ َء ولولا يأ
 غنا ىأ اذه اَنْوآَباَو نحن اًنْدِعُو َذَقْل نْْهَحَوْلا ىلع اَمُهَنبَب ٍفِلآ ُقاَحْدَو ال ُلْيِهْسَنَو ُقْيِقحَل

 ِبْيِحاَعَأْلاَو ِكِْيِحاَض ًآلاك 4م َنْيِل وألا ٌُبيِذاكأ ٌرْيِطاَسأ الإآّذه اَم نإ َلْبَق ْنِم تول كعب

 َيَنِلاَح هم َنُوُمَلْعَت تنك نإ قلَحْلا ّنِم اه ْنَمَو ُصْرآلا ِنَمِل هل لق علب روس عنخ

 نأ َنْوُمّلْعَتَف نوظعتت ٍلاَّذلا ىف يناثلا ِء ل ماَغْدِإب مِمْوٌْوُرْكَذَت القأ مه ُلُق لِ قرل يسال

 ا وا ا سل

 اَم ْلُق ِهربَغ ةداَبِع وُرَدَحَن مو َنْوْفَتَت الأ لق هَلِل َنْوُلُوُفَيَس ةيس َيِسرُكْلا (0:ْؤوُيِظْعْلا

 نإ هلع شال ىطحخي ؛ هيل اجمال هو يَ ل كل أم ُترْكَلَم

 ْنَم ىنعَمْلا نأ ىلإ اظن ٍنْيَعَضْوَمْلا ىِنّرَحْلا مالب َِلِلَو َءَِق ْيِنَو هَّلِ ا َنْوَلوُفَيَس «ءمؤ َنْوُمَلعَت تنك
 د سلا وعطر دلو ةزغاخل وزو زركشت تاق لق 31

 امو دلُو نمل دحام وَ هيت نف ++ توب ناو قُدٍّصلاي ٍقَحْلاب مهيأ َلَب ٌلِطاب هنأ

 ْنِم رخآلا َعنَمَو ِهيَدَرْفْنِإ ُىَأ قل اما لك بهذ لعن ناحل ىأ اذا هلا ْنِم ُهْعَم ناك

 اًمَع هَل اْيِرْنَن وللا َنْحْبْس اّينُّدلا ِكْوْنُم لفك ِةَبلاَغُم ٌضْعَب ىلَت ْمُهْضْعَب اَلَعَلَو متع رالطدالا

 َوُه ربح عفّرلاَو ةفِص رَجْلاِب َدِهْوْساَمَو َباَعاَم ةداَهَّسلاَو بيلا مِلاَع َركُد امي هب 9 َنْوْفِصَي



 مان مس تع م نونم وعلا جروس ارسم ا مراب> رلج» نام الجر يضل ررشو مج رت نام اك

 عم (ؤّنوُكِر ْشُي امَع ْمظْمَت ىلعتف ادق
 ادار مق وتكرم كك( س تايد زكرموتج )بقر وا لح“ زيي يسد نا اكول فس لتس ىكاركتسا فوود دوا :٠-٠ م

 هك ذم )باج كى ارداايكادبب لع نم زوكم ف لس قتودوا( سك ل ريكا اك تلق لي اهاليلق) تسي

 ناوروا تار قتورواك فرط ىلا ق كر وعروا( ركل ا 3 حرور له زل )< اجو كدت وج ىتوروا كس واج انول( رحب

 ( سكب لح ساس اكروا كذب سن ارروا ليث توم فس وهج ند كرو ار جدخ لكاس لوم لدن اح سك )هت انج رار ف لقوا

 ناا) سى ل سوالب دج لن تك لمت اب ىو ون ( كراك ) يدلل ( لوم تربع ليتك وتعنص شبا ) تحب وس لبنت رج
 اياك تح تك )4 لت اج ل هدئز هرابود م ايك ل لاي أب دوا قل لب اجوممروا كس لب ارم مت بحب هك هت ابك( لس لولبي
 لح مت الي دعو كسر شلح ( كة اجايكل ضو فلا لج هزمت ل وفد رو أ كة اجاح ثم هممت لل انأءروااذا ء دانس لي

 ىف ةروطساع' ريطاسا) كل وابي م ثوب سرلا ( وج نونه ناني بجوس) قكسأ هادجا اب آهس داموا عك كك

 مراد هدركاديب لكل كس ب سادي دج دوا ناي ذر انج لت م امج اك يكس لون نا(: لمت اب زيكا بقتو زخ_لهشتج 2

 لاك ترطف) < ىءادخ قامو ضرا قلاخ_ كح لبا ايناس( لي باوج كح لاوس ماد كل س١ قل خ ارسدد )وم نس اج
 < د لكدتز كود ايودالاو د كادي ءادتعاءاج 1 نبقي سعت ) 2 رك بل ساو تعش رجب يكل حس نلا ( رب باوجب قت
 روان اع لوقا سل تي ول حس نا( ركاددا) قلو منسم لب لاذ اتئرسوداقت نورك ذتتهس لاو لد نوركذت_باتع

 زيي( حس فناني دونم ورسود) وكري كيك ( حس ناهي باوج لا )اد فرص[ ليت تدوخ ف ؟عس ناوكك ل اءاكى رك
 هد نارك اتوخروادم نارك اك بس دج ( دم ايلا رات )دوا سوك كر ايتن كج رج ل يتب ركل اوس( قير يتب هل ١ تس كيث“
 ل توكلم)< ىترثلا فرص ليكى ب ( كر باج لاوس سات )ذات ورم كس اعوردا ىلا هو العكارخ )وم

 تدايتقا ا يوم أ رقيب هلل نول وقيس جس اساس هداج مال تنأر كليا لبي هللا نول وقيس دوا < كفل اهم ا

 باطم لكلاب باوج و لاوس ونوم“ 'ىكىتدلا' "ب اوج كاد ليم كلى ب زج هدد لايب دل اتي موف اكتم الاوسلكوك س تجب

 | راج ابكي وجل يلوح مقوسيك )وم سوم ذب لبي لفقر لو وج داب كس خس اج كب بسر جب كت يكل حس نال( كح لبن اوم
 تقيقترو( ل تكي وج لاو و تاب كب وم لاو ذ# كى كوبي ع نترك وهج تدابع كدعاو ةادغ مل ويكر واهس طاغ هد

 ديتاسكس اش جس سيئ لوا لكادخ ( ونس ) لإن سر نب ل وجد وخرك ثبت ( وكت نفادص) رك لب ل تءاب نقى إي كس نا
 روبتم لبا ( لب ايد آت بل اخوك هسرسدد ب قولك بارا ) اجو مرصع ركل وكن ولكى ادوبجسرب ف نوت ايبا رك ادخارسود لوك

 ة كن ايدج هد( لذ تسد ةسك ل است ع سرس كيا 2 ع فلو هاج لوصت و ايد اب كس ايند تبع ) جرو دوم رب سرسود

 ل تنم 3 لو روريركا ةداهشلا و بسيغلا) جالو خاج اكرضاعو بت اولا هس كاي ىت لك ايادغ تس لاا لإ
 -_- رئالاب هس كشلس ناادغ ول( <ايابج رت كردقمارتسوع يع عرف مركاروا_ ماع فوصو»

 .نولقعت الف متلفغا < ترابعل سا .فطاعافروا < لاررب فو زمزم لب .نولقعت الفا مة ملل :بيكو 8

 از "بهذل”راشراكىئاقتادشرك جس جوج لاو لري طر شل ذاك يي لاوس هس باو اكردقملاوساذا لش بهشذل اذا

 -ج هعم ناكو ل ذا كلج لاهل ركل ا فذ رش -تفنصم_ا( 1 بى وكادت لولاك طرش ليلا ارد -كنبس تيك



 901 رسبت اء او ناونم ويل روس اح رسجور اي هع مرابج ريل نا اج ريض شوه 2 نملك
8 3 .. 2 3 

 ف 5 3 1 8 2: را + هر اح 7 1 582- - 03 5
 نشا تن ب دوري ىلاب روان لامر كفو طيء ادتبمد سامح قت عرفها لس هاش ! . ةداهشلاو بيغلا ملاع

 -ّه و: ةيدرا ممشم

 مو لوتس ككاو لبيد لت كك «« كي: ناكرةنح ادنن وب كن وتم قتال غ عزا قوام :# رش اج
 لأ ملل اه وجت قي حس سورظشب نار لل " ل ناهياري قر ردا ركوب تناي[ى اتا دغلا اج لا رف اطع ىتت
 انالعرواانراب لبر ايتنا لس ىا-ايكاديي وك ولكم امن ىك ىلاقنادخ لك داشرا كس 12 ساس. ةكيرواي لطرد وب نو
 نأ ان نر سا يح بن ل لاك نكون خاب ما يك "ند كس تميت ورك دواس

 مارق قلم و ان ىتورل نق جس اهانج وس ماد لين جس د تس كايد يردج كس اجوم مولعم تدقيق اتقن نا رفا لاا 0

 5 هه بوند مك قانا جي رانو: للك رع نال جدع تنك نا
 آثارا كس لئلدواثع دامدنا جس د»”تنتا كس مافن ح دن لس ديا ببسي - جل ات 2
 رام فسروا هاجم كم اكد س آحب تك دادجاو ءابآ كح ناادج يلد هكب بس ىتو فس لوقت ن نان لكك ل

 هر اجابأت تقو لا 00 قراهم نو عاب كس ارييور مود ررط لكم كرعإ هل ُفساجهد لاي د» ديسوب

 ار - لاو اصلي د سو هدن زهري هد ركرموكق لت ن1 قلن مت نال اهق يك ايار شرك دادجتي أب آه دامب ليكي تس مك قادس

 كس تاو فيأ لجوال

 حس دافك ادوخ مكان ب تا, رفق ر وضمت 12 كس ن__اهكووك وكول ف رضتروا تييقلاخ ىلإ ا لاعتادخ............: كسول

 قلد <.بداكل زج مانت نا كءارخ كش لبكي لم باوج هد ايل ؟ جس ناك سداك لا غجس درب لارا ني نمل درك اوس

 كلوز ماقال ح لي د بادوج لم بش الب قات اوك فرت“ 30( زج مامتروا الاو ف انباكن انس آو نام زاكو جيل هب حس نارا خرط

 دس فرص واكل ماكل د زج رج مام ىورواعس يكاد الاول انب وا !ااو لس رك اديب

 لولو مرخ ارمي وقلب ىن ىلا وقار فرضت لي ساروا للاخ اك وزج مان بج كيت لاوس نا الج ب اريل داشرا
 هةر 0 تلوح طايل

 تعور اج سا هددكاى# وج سيتم كوسة دهان دكى ادرس كليك ر وتب سن لوبي [ررط ا

 قع روطك 1 اطمكس روق ا ف ىلوم لك رورض لوك داي ىلا كس كس ادرس لوم قدها ل قد آماع ىلا كي

 وى ملوك ب لب اقمهس ساروا نكس تن ولوج كاك تتفاط ىلا نادك تل تس نايف ب آركاكايك يافا
 لن ميلا ورك لوكس لراس لبد كاك جس انكم ىتاد فرص قط د اهيا كرم يكد باوج اق قتوب كسي هدد

 نكاد ثوع# نبك نااار رشوش هتلر دوجواب كح لا كات اكي آكل ناس كنا قتلي السك

 - تالت اتاب
 مت-هللاءهسرف تكمشالباك تان اكم نق ىلاتاد خدك داشراا- لو ع ءايرفرماظ ى رب قرا وم تس كدي 2 كش

 لوم قولك لا كيا ىك اناا زب نكاد لا هن اه ل ناني دل رداد رش لت نوم كمل ىلا لوك دوا هس اللا لوك 55
 لمت ناك تاكد ع اج هر ركوب متري و مهدد ماظناكملاع داس عررط ارواح. اتزج كلاب لقتتسوو ماك ا



 ااه جوع يب 1 ع ماس نونم ملا ةروساهرسنو راي ١ ذا 7 مرابج رن لري ررشو اج تناك

 نوزج مات نلاوو دوا لبنك يرش ٌلوكاك الك بس اتوم مولقمهسس للا_-هجس انج اياب لي انا لوك يع لما هج دوج وم لن تمروص
 - لت ةيسدا راهي شالاف كرش شس جس كابس

 َقِواَصَرُم ِباَذَعْلا نب (ؤَنْودَعْوُي ام ُِنيِرَت إزاى يرسل نإ دون ماعد هيو اَمِإ َبو ل

 كاين نأ ىلع اَنإَو ْمهكالَِب كله ون يملظلا مْوَقْلا ىف ئيلغ جت الف َبَر ِردَنِب يل امَقْلاِب

 اذا ةعيّسلا م ُمُهْنَع ٍضاَرْعإلاَو حُمّصلا َنِم ةَلَخْلا يأ ٌنَسْحأ ئه يتلا خ هفذإ (مه)َّنْوْرِدَفَل ُمُهُدِعَناَم

 هيلع ْمهَِحنف نلقي كوبَدَكُب ىأ 4») َنْوفِصَياَمبُملغأ نحن ل لاقل رمآلا لَ اذَو كاإ مه

 كبذوعأَو ا ا

 لعل نيش حلا وفجر بَ لاق درع ار ا ترحل

 ا ل 1

 ىف 00 اذه عزاز. دوز موي ة ىلإ علا ِنَع ْمُه 00 ْخَّرَرَب 7
 «ر-ؤَنْوَل ءاَسَعَي الو اهب َنورخاَفَتي ٍذئَمْوَي ْمُهَنيَب باَسَنا الف ُةَينالا وأ ىلؤألا ُهَحْفتلا نْرَعْل ٍرّوصلا

 اَهِضْعَب ىو مقا عضاَوَم ضب ىف كلذ نع ِرمآلا مح نم مهلا دا ىف مه لاح فالِخ اَهْنَع

 كيلوأف ٍتاَسخْاب ُةنيِزاَوَم ثقت ْنَمَف نول ءاَس ٍضْعَب ىلع مُهْضْعب َلَبْقَأَو ىزرخأ ةيا ُىِفَو َكَوُقيفُي

 ْهَسْفْلا أ 1وُرسَح َنيِذْلا كلدلوأَ ٍتائيسلاب ةَنْيِزاَوَم ُتْفَح ْنَمَو وريال 0 َنْوُحِلْفُمْلا ْمُه

 رم ل

 ُتَرْيْش (.) َنْوُحِلَك اَهُيِف مُهَو اًهُفِرْحَت زانلا ْمُهَهْرُجُو ٌحَفْلَت 2و َنْوُدِلخ َمسَهَج ْئف ْمُهَن
 اهب كْوُفوُحَن ْمُكْيَلَع ىلقت َناّرقلا نم ن ىلا نكت ْمْلآْمُهَلُلاَقَْو مهِناَنسأ نَع ىلفُسلاَو َيْلُعلا ْمُهُهاَمِش
 عو هيد

 اَمُهَو فَ هلو حت اَثَواَفَش و َءاَرِق ىِفَو نقش اَنْيََع تلعن اَولَق (هونْوُبِذكن اهب متنكَف

 انإَف ةَمَلاَحُملا ىلإ اَنْدُع ُنإَق اهنم انج رخأ آنَبَو ةّيادهلا نَع .:) َنْيْلاَص اًمْوَق انكَو ىلعَمب ناَرَدَصَم

 الذ ِرَّثلا ىِف اًوُدُعُنَأ اَهَيِف اًوْئَسخا يمال َدْعَبِكِاَم اسمه َلاَق «.ء)َنوُمِلَظ
 س كيرا

 ٌنْوُرِجاَهُمْلا ْمُه ُئِداَبْنَم قف َناَكُهَّنِإ ْمُهَوَحر عَن مدع ٍباَدَعْل عئَر ىف («)نْوُمِلكتالَو

 ياض تا
 # ام تاو يلع ع

 َمُضِب اًيِرُحِس ْمُهْوُمُت ْشَحّناَف (.هؤَنْيِمِجاَرلا ُرْيَخ َتْنآَو انْمَحْراَو اَلِْفغاَف نم آنَبَر َنَوُلْوُفَي



 9و

 اا حورس ع لا ل رون وما ةروس ارسمي  كض» مرابج رج نم ااج ريش مر شعم: 2 نام مل 7: سد 7م 1 35 0: ا و 5 5 |

 قر مكون يصح لا اَمْلَسْو ٌراَّمَعَو ٌبْيِهُصَو لالي مهم ِهْرَهْلا ىنْعَمِب ٌرْدَصْم افرك ٍنْبَسلا

 0 ْمُهْنَم ُمتنكَو مهلا تسنف ءاسنإلا بنش مهن مير ءازوومألاب كلاما اريك رش

 3 رثكب نأ هان عملو نهب مكيزهبشب ىلع وُربَص امه ميل ميلا مولا ْمُيزَج نإ

 ىف كِل ناسلب ْمُهَل ىلاَعَت َلَق ْمُهَتيَِحِل نا ُلْوْعفَم اًهِحْنْقِبَو ٌفاَنيَتْسإ مهب ُهْلَطَمِ هَنْوُرئاَفْلا م ْمُه
 وأ اًمْوَي انتل اَوُلاَق رمت 4+) َنيِبِس َدَدَع مكروب ىنَواَيْنُدل ىِف ضْرَلا ىف متشبَل ُمك ُلُقَو هر

 ةكب الملا يأ هم َنْيِداَعْلا ٍلَمْسَف يامل نر روت ع رطل ا ا راحل د ضْعَب

 كا امم ا
 ْمُكْدْفْلَخ اَمْنأ ُمُثْبِسَحَف راثلا ىف ْمُكنْبَ ىلإ ِةَبْسِيلاب اُليِلَق تاك لؤطلا ّنِم َراَدَقِم :«ؤَنوَملْعَت

 ْيِهنلاَو رمآلاب من ديت َلَباَل لزيت هاا كروز َنْوْعَجَرتال 208 كسلا انيغ

 هريعو 0 هللا ىلاعتف نوُدْبعيِل الإ سالو نا كلذ ىلَع ِزاَجْنواَنْيَل اوُعَجْرَنَ

 رسلاَوُم ْيِسْرُكْلا هر») مُيِركْلا ٍشْرَعْلا ُبَرَوُهأل هلإ الَْؤَحْلا ُكِلَمْلا هب ٌقِنَاَلاَِم
 0 ُهَباَسِح اَمُنإَف اَهَلمُْهفَماَل ةفِشاك ةَفِض ُهَل َناَهُرْباَلرخا اهلا هللا َعَم ٌحْدّيْنَمَو

 رمل ةداَيز ةَمْحّرلا ىف َنْييِمْوُمْلا ْمَحُراَوُرِفْغا بر ْلُقَو َنْوُدِعْسُيال «ؤَنْوُرِفكْلا خلفي هن
 ا هم درع 1 َ مءدآ*ذ 2 1 2

 ةَمَحَر لضفا 4 ةنيمح رلاريخ َتناَو .
5 

 ُ أح ابراج ايل ه دعو ح نيرا لت اهلا تاو ارك اكذب رمال كس 100000 7

 بازعهدعو ياكم اعتاد ل واج يدرك كالبعررط كن كلش ليك ) وركن باع التب تاسكس سومان نا بأ
 كلل رع لح الا باذع قاس رو ظنا نك قركروا وم قل ربك شعر "اب نحاس لب تروص ردي لج

 رظاحس 1( لو + داختب فيلكا ب آي وج دوا )جسد يسد باوج حس لالخ ا ستاك الاهم هس دب كس نلا ب آ قل تسر لإ

 تس الطبول آ- لين ايل يك ) ل تك ايلي لبث خاج بخ مت (اهق لمي ح#دابمب مناك ركادن رن ن يب سطل وقت كيت ادم
 زرط ارك جس اتباج دوا حس ان دامب رثكأ ناطيبخومولظتم لن ىستلا كلش ارعا_ لي رركت لك از كروب كد ىلا في ا- نب

 لاي رم نااطيش لى سس لاروا انكر طوف سس ىلاطيخ لاواسد كن !هذلا اك يع اهدي لآ( كل كس لاوس تس اانبب حس
 توم بد نكي ( كحد ف ركل ون ع رركي كيج قلبا هانز كل فس دامب ب لوئارم ا: اكن اطيل ل اذ كك ك1

 ل ومر كا كر اين د لان ياكل ل جاروا كج سرك دنت جلاو لانو تقفو نسا( لكس د . لامك سيئأروا) كس ١

 كح ماخ انتا كل ورك الت كا ىرا ذك ب كرشورفك تجدوا لاو كك ناميائش)يوورلا لدا كلكىلا لادا



 ماوس ووعرسي [ هك سوسة نونه ولا جروسءاهرسسو اب ءهاح رارتج ريلج» نبل الجر يسفتحررشنو لج رن نيله

 ري لول ابن لكن لاو ع تاب يأ لب ( لاوس اييكاكى ناو با انكسر ليج زكر يلا ( ل كوم نلالعا اى سس فرط قرامج لب باو

 الاو كس ورووغعس سوا مانو سيئا وو) كدت رق شن كد ملاعروا ليا كس ناك اردا( سيك مد فاك خس قد آ

 يب نترات تس ذكاي نخ) كلي اجو تنك دار لاك اجاني رص بحجر جي دك ليد كترشنور شح ( لرب أ عدوا
 هت ل لب تربيت ىكراو نشر لبن اين دملج ) دن فس لاوس لوك بن داب كس لول راو تشر ناروا ( كح تس ركواتغا لج بح ام

 زل لوب فاك اوتو لش كي رك د لكس 1 ابكت تب فاك ارك وعر ظنم كانلوج هووف لب تم يقدس اترك دواي
 كمي ند لا نول ءاستي ضعب ىلع مهضعب لسقا واكتب [قرسدد اج بلطم ىبب كس لبن قت دإ سر سدد يأ
 ل مك: شيم روا ليث لس كاصقن تو لوم لايك لاي لح لس راما لع 1 نا قرا ل

 روا لتبكسس لتبك نو جاكي وا )اج كروب مروتسدرجب حس لت كيد لل ورجج ل نا صب كمن” قت[ لاو جسد

 هت 2س كبي لكن ا متل لح اج لانس لب تسإب قرت نايك( لكك را ول سنا مدل نيا نت دن
 ة وقشة اج لبي تءارقليا) داركم قئاوروا_ قدرك نع اس ىبيصنب رام فلا امك سيلوب ( وتكجا وميك نياوس)

 رايتغا لرشورفكرجب ماركا كحد لاكن حس متل ثمن( كس لي رك كاعد د لن ردصم نشرت: لب نار وص وفود جس ٌةواقش

 هئابسا- ل من” باور دب للرل (اكغسساجاي ابك مش باج هس لا تس نا ىلا كتشف كيا ) كس لوم داب انك بشالي قل نيك
 اند ملا لا كاك دعب كس زارد تدم قا لعب من: قوم اكتسس اورد اوك ومين” كل ين تكل نيب رف ضن )ونسيب نوب ب سس

 2 ل هج [ىاىلا“ ال ثم عح_ جب” ' رك زفر للي كس نت اني بنار طعن ناقد ىل ات دغر كوب باغ كح نور

 "بس دام مال نااميامتدشنا تاك 2 ركل لأ اءووج ل هس دنب( جاب )كب ريباك كوم داشسلا ( كح لي درك تاق

 )لات ايلانب قامغاكنلا ذس م( ىكر اعد ب ذيع: هزيل ب نتا ) ليث كساد فس كمر نرتب بأ ةجح مردي مك كح درك فاهم وانك
 تاسكس لوي فنا )تحك لوعب ىادطتدتل ت0 لكك تملا م "لا ناوضر نرارلسي رايق بيربسصب الب مولظنم لبن اهورايتخا بس

 كريص( ب سوك راز ؟لد نا) جر 1 قفل ا ( ومب درجبول )تس تس اذا ىلا كن اذن 2( ايلى قام دوا تس دهس لى لان لأ
 لاذ كدشرفليا_< ىلاغلوعفماك مهتيزج . نوزئافلا مه) درك: بايهاكل مر صتقم نسا يروا قدا ذج ىقب وخذ ل
 كلل نيا ( يصر اه دن نيس ترداتش ل 0 )1 اهاهي ان( تنا)
 ظن تلك ت تم ايند مايا لبي لايك انلومج ىلا سا لين الت ل باع لت كس شن كك د سين يقل كب اوج )صخب اكن د إي ناد

 انبات اكل ارغاهامب دج يح هت وب حس لوقشرف نا( كم ايت ىوايند قران تدم دك لتكبير داك لبن |

 دنا زبشالب كس ماق قديد لاق مايق نم من” ديك ) تكلا ملأ مايقرب # رمل ابك ل اند اكاكد“
 لكي نر ؟تسا لاذق كس لك ءانف ىك ينو كل سادت لمجتلتيروصقت اهرشفورشحروا توم لوا تح تع لاذ اذوك اين د دليل نبي رك

 يم ايلاك( يدو دواس لوك قدي تب كيا نااسنارجم قدايغب كبس نا تدناهمو ران ءلرشورفك_ أ ىلارك ميس لول

 اكرشنو شعروا تييفقاو مدع قير صقم_ يوك 043[ يك تسوا فرط دام عك دداايكا ديب ءاكرب كم خس مال خ تسكن اك
 بديا تدابععس هودوا ايلا يكاديب ظن ف كس رصقم مظلل نانا بس لايذ طلغ انتل ئالاح- < رج لك تارك انوه رن نبقي



 امحوسستعأ هب مو طي نون ملأ ةر وسار ركود نننزك رابج رلجم نمل لج ريسفر رواتب تنيك

 معا

 سوفقشةراكب ىلاترثلا( لل ل نمو زل لن تتم بكرم اك وم كراك /ل ات اد فولو دج يش كا جر تدابع ساروا لك

 ل رك سب اخوك سم اشو ا هركادحاكملنلا شرع ير تن كل ادوات ني ووبعمبب ح لري ماشداب أوو الإ ورنلب تب( ت

 كر لن لسد لوك ب لشاب حس ادخ لا دليلا ردو ىت اترك ي وجت ده اردد لوك تاس ل ادخدج ( كاتس ب تتقيتت_ سس كس كح
 رداع ل رك اينو ل ووو م ولعل وص تكس هرروا هس لاو بيس يع عى + مك ١ يضخ ع لامتارقح ىاوت

 ترو تساو لكي ع نوم ف تمر ) لا كس او فر ضر تبي ب آ ةعقاو يح مك» كك فاعم لعل #ا( لكي رو

 - 6 ل هل رل ب لطو تروي زم لي اعد 000 ناباذإ اصلايغا قف قتروا نابي قم ول

 رواج قفل لق يروج واب كس ل وم عرداضم لتر ءانب كس دم ديكا جند وف ىني رست ىنيرت امال نيل

 اهروأ لوعفشطرب اكس ملكت اب يس اوبب لمتتس سس ابر لتويل اكس اح لوعفض ويك سار كن وبر عبس هب لوعفم اه
 ش -ج لان لوعفم ل وصوم

 اك مروج واب لس لا لو عاود ودوا لش فات اد بط ايل كوي نق اينو مك حاو غي ص قرم اظإ ...٠ .نوعجرا بر
 00 وبنت لوم تش رف بط ابك انور وار ظن لس نا تنك كنار شسارل_ ل هرقل ل ادغ لاهتسا

 تسود كلاب ردحإ اح مر كاميمجءايكه سس لاوتشرف ناره ابك ادخ لعيب هلك كوم ليي حررط سا لي تروص ات
 -هةرككسق لويتايسش او ةس راق

 هس سرصود فيا مك” ل باك دكة دي لابي -ايكومداضأ ل لوقت 1[فلشك دلع لاكش ا كلا لابي .. .نولءاستيالو

 دات بركس لب ركاب دج ول هس سرسود كيك لاح اك خلا مهضعب لبقا تم ات عرصووروا كس لاكمجإل نوب

 ركوب تنص شجدو لومي 1010 لمد تماصو تأ اسوم اني كف وختم دشر افك 1 رتب باو اكدعدذلا كر لع بع نما

 -ك سرك راوجو لاوسرلو م
 رم مههوجو نوحلاك ايهاب رومي لص فطعاك اروا ردع لوقاففل كت انابيب لابي ىتايأ نكت ملا

 1 جاي دوب ناو لاععس

 نا دع ارق نيكو راد قيسنار# لاير اح ناح نيمل_ ف عنب ل ١ 0: ابوح
 ءارقبسس للاب روا لن تحن ذب دخت سكس هرسك ل نا ب ءانج اك فوم هفئاتملمب تس ا ئراقة زم .٠ ...نو زئافلا مسه مسهنا

 08 هلو د نار اني ىلا لوعخخاك مهتيزج

 ل لوعفم تح انلسمروا سس اجا دب بوصنمل_ ساو لي لا جقوضر واو دسم لع لن ووو لك وج بر وصنم_ ًاسفبع
0 . 

 ل يلم ول اني ىف سس

 هرب ناكر شمو رافك نا لع يبت لرب بج كس عدا ىد مي روشحت تح فرط كى لات اد“ 8 نرش 2 ارم 000 : 1 ا
 2 ل 5 رح ع - ءاامس

 لس تيري عل ) قت لي لي انتر لس و طوف هس لوبا ع لا كم هلا هامه رك ابد سك اع دري تلو لسا قون شيل دا اكس با ذغ



 امج ورسمت 1 هك ماس نونم ويل ةروسا سواي رابج ريج» نام العر يسفتحر رشو مج تنل الك

 اه را دارا كتف جتاساكس م 0 جشع وكي اعد كيا كاتم روضخت املك < لش فرش كذب شي انج - لداج آت

 بط زعل رركونتؤكق وكت روش ميك اعد سس راكبا نير فتم تب هل افادي ت كلاذ شتت

 لا انجن باكيا قويا عشب ا
 لوكس فرط ىف انوا تتش انمتىكل ا ققَي آن لي لين تلك رك لتب لي بااذذع لاثأ نحس اسس دابق كا ومداشنر ارم

 لش تقلاو ثبحه تررفنو تدادع لكنا تس يق ب ديا كان كحد سس للعب باوج اك قئابخ كن ادلب كيت لاورراكى اننا
 نسل كل ةييسدازمصكن ا لع ترورضايكى تيل مافناوأيفٍ ب 1ع و- اجو لي دب

 ادخل لللس لارك سب تدوصك نكن حلو اطيشرك ايكيا رثدعإ ل ذ_انب بيك تك فكن عس لوئاب كن كرش

 276 راكد ةمر ايم لور وااوساس لاك كس نك سل سمو كس ناطيش ككل ايكاع -

 لاح تقيقضرب نلا بحب تو كس فسر مروا لب سنن يوسع كرتز ىوايندرافك يكس داشما للعمل :ترض تاي

 لال دئز رواد لبساروا لم اج جب دانول فرط اهند مت لئاكك لن ةس داو ذر 1 اجتاس كس لوسفاو تيرس ول لوب فشلت

 - ومد نامل يك كنق ا لكنا كوم لصاح الروا لوضفو زر يب كنا تنفو لا نكي لال ادا كيت مت ل
 كبل ب راكذ اور فك اره ركل لمي يندلكب كح سرك يك ر بج اج قدرك كرون انتي ل نادل دك داشما
 كس لوم التجلي با طع دول اكو اند لش نر ذدب ماع لحي لكي حس تم ايق دعإ لس رم باك ابد اج اياد ل 0

 مط ان ةشسد قدايند داس نلد للا 0 ا

 ءاكوم مل اكيأب لا ةيساوكد الواتروا كوم لكلوك والوا قي اوكي دلاو د أ ناد لا لكس آن ماكتب ى قود« كس ل اجو
 لد جناب نيملاو نسا تلو كىكركدكب - رم ري اوكديترج- كرم ملاءاكى ضر فن_ سرب شكوي ناك 1م اكس ىويبرم شت

 نإ تس رف تعدفلا وطرد وعسم نبا ترطخ_ ح اتوب مولعمتسس تمي اود كيك ايجاد: تدايتوك# ذو سا ودون لوك ب

 ل ركل وصر حادووببم ذل قلت لواء كت لس ركن ذعار وا كس لي ركع اوبس ل اهتادخخ ندد كس تم ايقرك
 نا كهسدرل عر ورش ضاقت كنت ةييساروا كة وجاب تو واكو مسن لوك ب يد الدا ايى ديت اي كبي دلاو نسا تتلو نى دكا
 'ء لاعنج تاروا كة ساجومم بايماكدو كح ذب حس لوم ان كل ليا كالت لب ؟ماك تدئسح للامن تيس فرص ف ند

 ك َساجومردقم انلع ل م72 هك شيب رو اكومدارعانو ماك انو» كل وم دئاز لع لب اقم كس ناوين اس لرد ل كو

 لوم سايس لكلاب يه ةاج كقول تنوم كبي روي وا ثوم اكويواروا له داملجت ول ورج لح لاك 1 غيذود-

 | ولوسر ساي هس داهت#ة اجاهكروا لوم ثيث ثنا ذي كرو رفكلس نا بج ندد تس ا لانج سال 1-2

 ٠ 2س كبي ذلك نايا روا ع دالتم لير فكو كرش متدوج واب كس للا نكي مت كل زان ليت انك ل ك- تيا كد اهتمت اهب

 لك قلبو كروب تنج كس ةعقاو كس ليروا كل لي كف ارت كمر يساري تنفو لاس قد ل ارم كى اب
 | م: قلاوون يكل ماعم قئابي 06 با مركا كك را -ايتدددادد 1 ب أ باد هح ءالتب لب ىاركتس قلب جام

 رووا ذي اهب تم ادنو تروا مرج ىلا خا تر تما ذي تس # اي تنذو شا ليد لانا جا زموجر جب دوا كس لوم راوروضأ



 اهانه رست 1 سطو نرنم مل عروس احرسشوراب رابح ريل, نال اجر يضف جر رشوا.ج زن نايك

 اريج راو وأي :ركسم لاوس جبه دنس [بارادررواوم هذي ل تلذ ىا م وب ادكا اك باوج لبا تنقو اا :

 ادخ ملاك اجيك اييدانكي اكن اك كس ذس ناهي رواونمرشبتأ 5-5 هداف ايلتس هل اتنب باكي وج قتخ لمراد

 مروا لين بايعاكك ول ىتو لع كرت ىورخا لاول لو با 2 2 رك و تس ناروا تس رك ينم قا ناكل ودب ب وبك

 تا اجي دركف اعم حسا فسكت مارئراببخاروارارقا كل يكل باق شار وصفا ر اربي ومب حس روت هزم كة سب كك نيس

 ول.....كل ورك يايا هنت 1: كس ورك ف اعم بارك ليل سس تلادعما سي مر لدكايل تك ررط
 ورا ىلا قل ل زكر ؟ ع قط زويد وجواب كس هرعو ل فرك كس هدتت ارو فارتكا لا لس للا تلاع واين الايك
 -كس آن م اكفارتكاوي ىكل م تلادع

 اكرج اوكي ذي ارد! تس كلوب شاك جسد لوخشم لع لولاه ارب ل كريز رقكو ايدل داش :لاوسللا

 لست سد باوج ل ماء ىاوترب وا لتس سو < تدقق” مايد كة اجايكل اوس لائأ-ةيسددا رق نق“
 -انقب ايكو باص ا كس نات يتم ركمولعم مس سوقشرف عي عما جسد كت للاي ناد كيج و لاس اي كب

 اند ايلركى احا اك ما سن تايد نس مترا وانس د كتب ايد عقاد باقم تد كتر ال كو مداشرا

 راكي ع لاو تدك وكل ع شئاديب ىراهبتك سد تك رواد هب يا كرصقم از يلكى ب كه الج تامر رش تك

 < تربح لاا ىلاقتادف هس طلم لج ناكئياراهقرلا ؟ كوم لو لس باذعو باث مايك وبك كادي ىرصقمي#روا

 بس لدي تن قولثوج كل اك 209 - تدايعّوأا الىتورواوراشد ا, قشوو_وهرن يةرصقم لوكا اكلك لم 6كثربع لرد

 دق م لدي كب

 و باحد ادن ماكتب نالوا تس هللا ينك دارا هوم الد قرادممذ لاا دواس لام لكي بكن يرش

 - ةك وم لب ايما كر انكلش تلارع كياعتادض- كس ذبل كى دبادج قريب تتقو ىا-هس ساي لا ةناغ بات

 رمادا حس تررفغم كل وربمتكر وا تررفغم بلطي رفسغا بر. م يئراج د متم اعد لباو“ زيتي ر وضحت 1
 نايب قرف كب نايمرد لس ةعورا اع ندمت كرجل نر محرا اود نكي قب حارس دل بظل

 ني ور قف لمع لاوفاو لاوقا قبس تروا لن كس تك ييسر كن الكروان انموك وم انك ون قتل رفغ كج ايكايك

 تاع كر مق مهاد يروا



 م م روتلا ق روس اهرسطواب ٠١ مارست رارج رج نيل اجر يت ررشو مج زن نمل اك

 2 2س نهار و يس م خو 3 2 2 2 و مو 7

 ةيا نوتسرو عبرا وا ناتندإ ىِهو ةيندم رونلا ةروس

 انور م ووال يفااو مرش هاو وتر قف 2: واح حملا فاما و طنا ندع هيو 1 2 1846 تو وأ 8
 اَهْيف ٍضْوُرفَمْلا ِةَرَْكِل اًدَدَشُمَو اًمَفَحُم اَهْئضَرَفَو اَهنلَّرنا ةَرْوُس هذه «8ميحرلا ٍنمحخّرلا هللا مسب

 َنْوظعَتت لاّذلا ىف يناثلا ِءاتلا ماَغ دب (2َّنوَرْكذت مُكَلَعل ِةَلاَلَدلا ٍتاَحِضاَو ِتمنَيِب اتا اَهيِف اِلَزناَو مر 2 2 ى# 3 مار راو او ع 27 و شق اق 0 20 م ١ 25 مآ
 ٍطْرْشلاب ِهِهْبُسِلَو ٌءادَتْبُمَوُهَو ةَلْوْصْوَم َركْد اَمْيِف ْلآَو ِةنسلاب اًهِمحَرِل َنْيِِصْحُمْلا رْيَغ ىأ ىِناَرلاَو ةَيِاَرلا . روب وا ل مو 6 وس سم ارص# مد. 5ك َّس سا اه مر مم مد م7 رم و م

 ' ٌةَدْلَج َبَرَض هَدَلَج ُلاَقُي ةَْرَص ىأ ٍةَدْلَج ةئام اَمُهِنَّم ٍدَحاَو لكاو ٌدِلَجاَف ٌوُهَو هرب ف ءاَمْلا ٍتْلَحَد 2 م 04 >2 ل 0 مر م كف شو 5 يلا 1 5م
 ِنْيِد ىف فار اًمهب مكذخات الو رك ْذ اّمِم ٍِضْضِنِلا ىَلَع ُقْيِقَرلاَو ماَع ٌبيِرغت ٍةنسلاب كِلْذ ىلَع ُداَرِيَو وو "عاش 2 هت اسال 2 م د فايا جاع مارب مد 00 32 92 0

 00 0 6 0 رسوم ماول 24 و33 قو لم 0# ا مود و ” 6

 ىف ِثْعَبلا مَْي ىأ ٌرخألا مْوَيْلاَوهللاب َنونِمْؤَت متنك نإ اًمِهِدَح َنِم اَنْيَس اًوُكْرثَت نآب هيك أولا
 ةةقناط ةلعا 3 فدع هم ما < ا سد مع صدك موسع أ ” فوم نما هشام عج يك

 َنَم ةفئاط َدْلَجْلا ىأ اَمِهَباَذَع ٌدَهشيِلَو ِهِباَوُج ىلَع ُلاَدَوا باو وهو طرشلا لبقام ىَلَع ضيرحت اذه
 ”ةكرشم وا ةَيناَز الإ حررت خكبيال ىِناَزلا اَنَزلا ٍدْوُهْس َدَدَع ةعرأ َلَيِقَو ةثالث َلِبِق «)َنيِبِمْؤُمْلا 1س ّ 8 م رع م 11 لا دلل "ثدسر” ” درست 2 م2 3 1

 سارع يو وو سرق لست روج هرب يرد 6 خأ ععدو م نم عع ف
 جاكي ىأ كلل مّرُخَو َركُداَماَمْهْنم كِل ُبِاَنُمْلا يآ كل ٍرشُمْوا ناز الإ احكي ال ةَيِناَرلاَ

# 0 4 ”7 

 نير خلاها أ نراهم رقمه امل كلذ لَن ريس < َْيْؤُمْلا ىلع ينور
 ىناَيآلا اوَحُحكْنأَو ىلاَعت ِهِلَوَِب ْحِسَنَو ماَع َلْبِقَو مهب صاخ ميِرختلا ليقف ْمِهيَلَع َنقِفنيِل ٌتاَرِسْوم ْنَهَو

 ُمهِتَيْؤرب نمار ىلَع ءاَدهش ِةَعَبَراب اتاي مل مث انّلاب ٍتافيفَعلا تبصخملا َنوُمرَي َنيِذِلاَو مكنم م مما 2 4 ١ رجس ماع ع د12 7س 6 ا ماو رك مرقد 010 و رعد
 مه كللواَو ادب! ٍءْئِش ْىِف ةّداهش مهل اولبقت الو ِةَدْلَج َنيِنمث ْمِهَنِم ٍدِحاَو لك ىا مهو دلجاف هد | 1 ها 100 0 ا مات را رم معلم ماع ا: سر



 راب رلج» نالالجر ضن حر رشو دهب نياك حارس ت1 ا" طجروتلاةروساحرسفو راب

 ْمُهَل ٌرْوُفَغ هللا َّناَف ْمُهَلَمَع اَوُحَلْضآَو ٌكلِلذ ِدْعَبنِم اوُباَت َنْيِذَلا لإ ةريبَح ُمهِناينإل «م9َنوُفِسْفْلا

 مخي ليقتال لَو مث هش ليقوم ْيِهفَياَهق بول موف مهب مهجر مهم
 3 هلع ماده ْمُهَل نك ْملَو انا ْمُهج او وَلا رمل ةلمسلا ىل اناا

 يلع بعت اتم ذلهش عبر ادم مه ِدَحأةَداَهَشَف ِةَئاَحَّصل َنِمٍةَعاَمجِل كِل عَ ل

 نإ ِهْيَلَع ْطاَكَنْعَل ّنأ ٌةَسِماَحْلاَو انّزلا َنِم ُهَمَجْوَز هب ىمَراَمِيِف (قَنْيِقِدَصلا َنِمَل هنا للاب ِرَدَصَمْلا
 ل تادقلا هع اورتيو تاق 20 تنير راق ُربَعَو كلذ ْيِف «9)َنّيبذخكلا َنِم ناك ا لما ل 3

 اَنَرلا نم هب اَهاَمَر اَمْيِف 7 َنيَبِذْكْلا َنِمَل نإ للاب ب تاهش عب دو دههَشَت نأ ِهِتاَداَهَسب تبت ْيِذَلا انَرلا

 ْمُكيَلَع م هلا لصف اَلوَلَو كلذ ىف 4و َنيقدَصل ا َنِم َناك نإ اهيلغ هللا بضغ نا ةسماخلاو |
 27 8 تام جار 7 ١ ما. مد 00 وى هن يسلب يكس م 0 ل 0000

 ىفدب ْمُكَحاَميِف «زييكح ريغ كلذ ل وب باول نأ تليد ىف رتب هتمحرو ا“ ٠

 اَهقِحَتْسُي نم ِةَبوُقعلاِبَلَجاَعَو َكِلذ يف ٌقَحْل نب بل هرْيَغَو كلذ

 لاعتسا حرر لوفوودي دضتتلبو فيفثلاب اهلض رف )يك رف مت شدوا ايكي ذأ: سمت كن هس تويم 1
 لا تام اعزوا ناو نمار تروم ذه متددا( لإ تب شدارعتوو وم لذات لش تروم لا ماكاو: كلو س

 تب كيا قكورشاعم ن وفاق الب مس بس_جس متم لي لاذ لام اضل نورك توم تلده لوا )وسبب أ لن
 لكي درك اديب ذس تي دع) لع ذركمس لش تروص كذبا عراك دوا تدرب( كيبل كرنك اب

 لتوير واس ءارتبم بم زمن_جس ل قس ىذلا مال فلا, ىنازلاو ةينازلا هس تس هس ةوج ورش وا شريف قلي ونا ا

 عئاوش_هاج لاين زبج لس لينا تكل تققو لاه طوكر يوك لوم لظاد افي ١ودلجاف رلى كير ش ومضت اك
 < تباقعسازم تش لع لايطكس نارفاضارب لا زم[ جايك نكن لص كس لاس ليا ءدالع هس ازم لا سن لاذ

 متل ذافنكسازم اوعي د( لن فوك اييازم كان اج لاي لم توصى وم هش داش يف فب ب حس مالغرلا زي
 2 تك ر ناماب ترض الواد ترا (ودرك فيت [ وردا زا لكأ ب لك ) تس اي لوم شيلا درر كلوت قيس نجع

 | ( - رك يكتماعدود لوك نس وم ذفاناس ىلإ: نونا نوم
 قرم قداج قدازم ل ثئأ بج تررهكروطيروا اوم كل كس نيسد ماهئارب روكي ل اورراك خللا “مك ذ خاسنال” قثواشراري

 نوثاث اردد ل ناك كلك كيذي تربع ق لوم كن ارلسصر اي نترك )خاج وم تزاجا كف سومر ضاع عقوعرب وكن ارسم

 نا ل رشم ل ب يلا تعيب اليم كين اذروا سكر [اكهس كى داشس قنا لاذ( كسب ضاقت ليا

 نع 116 ....زاورب لثمتاي لاتك.....ناف اقري ) - لج نير القا نام نضام نب عيروس نإ د1 نان ل خالل

 هس نير اهعربيف بج لبو مم لذات تطو ىلا تاي لكن اوف اق لوك ث رج انعكس تعيب ايمي اكس راك شن لحس

 ماعإب تس اخ تمرتير كس ف اانخا لي سامه اراك كس نا تساي كن امك تمت افرك داش لالروراكرب املا



 حارس تعآ روتلا هر وسماه تبأو راي رابج رلج» نا ااجرييمتتحررشو صج 2 نامل ا

 ([ز) تمجتر ويك كسارلي' نب لج( لكس ين فا ارسم ايكو عروض سس تن آلا ىمابالا وحكننا ونون قرب ردوا
 نا( لد كول )رردا عساه ىداز زم ل وذوكى اك وغا تتسم لك لية رباش ( ىفك تيك )هاكر اهروا لل 8

 هدا لاب( تس هرييك انك كل لمد كاي سوا لك نذروا تمت لتي )- لين قطاف كولا حررط ا سا ل
 يول قرا كس سدركف اعموكل ول زادي ءارتفا كلا )-س مترو روفتىاعتدثلا ل لير كحسردد كي رايد لأ ولوج لو

 5 ارفركر ب نا رأس

 قرعب ب ”نيطوباماماركك < قحاج كل وقت داهش كن ارو! ايكوم تثق سك ادعب كح نس كب قد 2ع حار ناش
 2 ك- نارككرف نوقسافلا مه كلوا رواج (رف ادبا ٌةداهش مهلاولبقتال ن1 ثول تعب رب اكتسداهش ست

 -<س يكن الماك ضكاد

 (اهنن [ليجو تا باعتمقاداك حررط لا )كس ناو مرش دب اش سلوكا نا 1 زدت ديت ىفيارم شوجرل < يبن اق اهقد

 ابكت ب قوي دج لع عز مارلا ةيساو ول ةركل حال طك تالر تاون نع رؤس تداخل عن

 لن او ةيرار اعانرن مارا تنعل ككدفلا له كس ابجرم لي دي اي دوا ( ع تدابغ اكل ديمد اد اج ايدك ايم اكديترمداب امي )هس اك
 يا لكل يق راجاز زم كى تحسم لاو فس 6 مارا هك و4 ناي ب بج اياك مارا انوجتس لارا

 فال ع جرد اي دو! يكف مارا نوعي حج سرب شرك لس يس جرعداج ىكوو ليطرشب كس ل رك يكف عازم ىك ان ذ م

 ىتلروا جوج رباك وف )انا رفد لضفر يس ركب هدب رايمتىلاقتادخرلا رك رداع ايس عزم اراب وشاكى ارك ارم لا بضغ
 ملام حررط ىاروا اكو مدق تسكب يود قلوس داز سوكر اج ارو سل واكب ,2قلاترشاراو( يلوم ٌلوسر ىرابت

 -( ليا حس تست ى أ

 هللا ئلاعت هللا لاق امك_<ج د آروافل لش لاك سجد للا “رونا ا رسولا تا كلذ و

 روا وكت قي اك 2 اررف ريع ررطح كس ىلا نين ماج لص قلت هريظو ديزي دكا ايروا تنفع ل تروس لا .رون
 تامه دي رو ةروسولل رو

 جركل ا ةروسرواءارتيموذه يدك ةركوراشا فرط لا يزقت هذه.ةروس هذه

 جس امه ذي دتاس لس 1 ا .اهانضرف

 تروس رداع هركذ كلوا زسروا مادا ل ءادتبا كت روم الج اعلاف قار ماءاد نيم ادق يثدارع .تنيب تيبآ
 - لو تس ؟كسديح لئن لع

 - لكم داق ادانة شدايترقوربج نا اب تمول اكل سايسايك ايكمدقموي ىلا ذكي از .ينازلاو ةينازلا
 رثومر بر دقمو مدقمرت مهييلعي ءانب لذ ومءارتبم_وج رول ةداهش_ ل قكرج لب 08 هن ورقم ةداهشف

 ترابك كفو ذء ادت اك جس يب تدوص سود ف ةبجاو وأ ةنئاك مهدحا و ةداهشف_ كو: تدابعيز قت

 .مهدحاةداهش ىفكيف_ لون تدابعروا حس لكان اكردقم لش لكس يترروص رسمت .مهدحا ةداهش تا راف ل

 لي تافص نا اترك اك تافص كن تؤم بس ا حر الف لت ءادتبا لكى مش ىر زن وصوم ةروس جي هس روف ةروس............: ليل



 ا١ حارس تع 00 لور وتلا قروس ءاهرسمو را مل مرابج رطج» نك الجريح ررشود# 2

 لماكمرش- ل ةس كت طافت كل وما كمر فر ادج لوو وملك ن وظفاح مهبج ورفل مه نيذلاو_ للرد يبل خذ كلا
 ورشاعمروا حرالصاك كنز قدارفلاو ىئاهتجا ب سن_ج_ ىصصخرب وج كيف اك تروكروا درم ىو اي و تضع ريو ظافلاب ب تظاذح
 هر سس قراكدب تدورواد رابطك ث قب بابسا لاو ل ثوم ديفم باهسا ىراضو لاو لن تضع م ايقس فاةعراعدم

 قى اكزاو ا تروج أ آ ”مامتما هدب اصوصتا النخا مدعاكتدوكروادرم لع بايسا راتبا نوع 3 لانا تفارشروا ايح

 ا 17 فروا روس لس وتعين روس كل ىلا تدل هدي

 < نايل اكرسبا دن اضاريفص م انظروا ورلد

 اك ىلل يخط لت عيبطروا حراز ا لا جب رب تيرب ىلا كج ثلا لوسرري دوا < مك امج ردق لك حز مازلاب هفيفع ىك

 قرسووروا حس باب ميس ل رصرلبولا تنرفف> فرط ليا تمن كنج اهذعدثلا ىضر تاع ترض انا ديس_-اهق هر اظن نيت

 «ءادنا كتر ازا لن مركب اك اركي و تفعدوخ د وروا جس حس دادمانر جوش تيا يقم لاب هدرادرس باج

 - لوم راك هداك وب راكد كن دنا نمهجس سوار الس اجاكس كروت

 اضعب مكضعب ءاعدكم كنيب لوسرلا ءاعد اولعجتال اتاي ياررف و: 2 كاراكغ اوك تءوجن ناش ليد و ةروس ا
 دهس انياب وأسر سدد كيا ل ما ريدجوحج تيوس الب كس لوس بك
 هامل هذاا ةنج وسار زرجب اوم مكاكدتكر مئات اش تلالج كنا كل م تاس كس لبا ىلا! رثبا ناعبسا
 انساك سو فد | رسود د [كيادج - لكل وبادر لايشل مارينا

 ل غرار لاا اكل عرارساكت اذ كيا دع كس كروي لد نا نمي - اهتاي داك رابنا اكريح ول ل ؤو لبي نلونعوم مروس_
 لوا < رون اكن اح اوو ل زدشنارك ضرالاو تاوهسلار ون هّللا_اومداشرا لابتج - قكومرلاب اح لم رون ةروسعتسا يفايماك

 -ايك ةمركذت اك ( ثا )فرم لم رو ةروسروا كس ( لاو ذم اركن اي ) فرعم نونموم روسو روك

 دل اجو دن بس انمي سجس تعاد ماج اكت وب اضقوج جس قرورض بم كت حراز كس ك- حرالصا ورشا عمو تف م يق -
 اس ىمايالا اوحكناو لي رو ةروعك_ لا اتوب توركذن اكبابسا لس تفحم ايقروا كج بس ددو زي ىت تنفع فرص

 كي دتالس تبغا ومداشراروا لكل ارفجو يكرم سا لع قلو رس راك تلا قرادانروا تجرد -ايك 1ك قارب از

 لوم لي اهنا لايرادات كنتو بيضرب وو ضب كري ل لن رفددب ىراه قيس بيغ هتادظ هل اكن كت
 مكن اه شئ شرور قماك اكنوك وكول نك اومداشرا لاي داب كس لاق اتومر عا اسبر يغ مكتاك اكن كس كح ل: لإ
 للماك طمرط

 ىلارشلاءاشنا- ولف ز ناجم رود كس حررط اسوا ديكور تذل كى« تون ما اءريح لل رو لم روث ةروسر

 - لكل ع ةرظن ل ماكر يلظم اكداتتا وتتم ليخر وس وفود ون يك يكاعل طم ركب كا وارد

 لول ريق نامحل ثعتسس لكل مش تاقاوا ك تار لاك كيا ان دجرملاولا لبا دعرم كس لب فير ب 2-......-.: لو ناش
 قانعوأب [ل اهلك ل * راب فيارك9ل ا لهيراوي درك ريكس روا تس وه ناودرب مب” اهو تار كيا - ة اديه طيف

 اةاناهجا فر ترحل هي تقتل بآل ضنك ايدكس تدم دب كيال

 هلاك ادرك ارت ا قاع الي دا رفران كركي ىلا مرمر صح ركل ك قد تال كاب بشرم بس لأروا لوم قت ىك ذي



 اءسارس سم1 4مم ظرولاةروساحرسفوراي ماا رارج ريطج» نا اجر يفت عرش رج زن ناك
 عرورش بق اهتاكن لاروا كَم كلاج كلبي ف ايم روش ىلا- بس اي اني داو ذي كب آدلا ايروشف_ سلا ليرصخ ول كوم لالا هو بج
 للام كرك ال كولوو بج كك بصيت مدان يأس ل تمار روا تكسو بايعاكل ع لس اب حرر ىف رم حررت ايكر
 أ + لوب هج وسر كلج لوركا سا ذي كو ايكوم نيل ثم تررطحردعإ كس يدوب -ةس 1ث واو ورمل تيس تكس

 لق روض 1ث نيد هرم تتح بحب ةآالمعم رزق رت ناس راح ناو هك نل* تا

 _ قوج وم قيس ل لوكس نا تب ىك انعكس كب ملط تاجا ىك راك حس قاانعركانسدخق اودي دوا سدر طاح لبن تصد
 لوم لذان تيب ايي لت كبل ط تازاجا تس بج ب اهدابود هس ”دعرم تررطح_ عسر لوم ارك اتساب يبان اج روضمت

 تيئاز ةيرس ال نامرفكس ركب طا ”رئرم ترحل _ يي روض رب .خلا ةكر شم وا ةيناز الا حكنيال ينازلا ك
 -هدرككلمدادااك راك تسلا انكسركى كرشم ىلاز حراز

 لك سرور اكدب ككل اليم اكمال نكس لتر اك ان زرقا طاعم ىبن هلئوبك لج قطا قل ب تأرب ىف ةشتاع تررطت تاي آي
 قلع [لدي سر وكر اكدب لول بم كس بنل يارف ف دعدذلا ىذظر ابك نيا ترك للا: فرط

 تاروت بما نبا لال تررعحر عسي لون: نشك خلا ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزا نومري نيذلاو تم ًاردا
 كيا يوغى وا ناو - ناب سم سكى راكدب تاس لدي ياولد مرن كيا ةئيم أن يا تتيكي ةسداك
 واق يبا لوك اي كس نارك اي دانس ص اراسروا سومر ضاع لع تسدن لي روض 7لالب ترطح ىت تس + انس ررط

 2 اور فر اتمابتاك اا بل ىراج دحرب "يما نب لاب قو روض آل احس لادارزكق غتر يقلب روضخت
 اكسل ل اد لوم اهيل دقلاو نام - 9 قر زك اركاب ب تيب ليقف ب1 تاب كر ادثلا لوسي كال هيك الالب تح
 نما تس رفركت كى ابدعي نايلي ترضخ [ل اق بيرة ة ركب اوك لكي لكبج كس لئاشسم#

 ل لافتا دخ_وج كرابحإ ل الب ارك يامر فرك د فرط الب ترضطح ن_ يفر روضحت رعب ل قول وزن_لوم عروش لنا قو
 -(انممتيرججروا ىدامر فادي وار كت اجل #دابت

 ذمه بلاطمو نائاضمكس لاادول ا يكل توك مرو لا فس مترك حس لاهي ءادتبا كت دوا: :4 نرش
 لابي رك - ل سوم كس رم ىا ماجا كس ساروا هدركل زاناك يت لات ارخ لمحو 1 رتل حرمان نين كك رشم

 قل ثيدح_ك ك ذ_الخوكت يبا كت ادا لاادوا تروس لا انركب روض باج قي اوك زج نلا دخت سكس تميصوص*
 سيب قلختبس تنفع ل وقرن جا ضدك تروس للتو د ميكرون ةروسك ند

 داش يفوكملكر ا ذوي وضمت 53 لب اج سرا هس ذوأوسوسوي نا ذروا ىلا ذل قى ن ايي زم كان زرت رصإ كس لارا
 جناب ذواوسوس و لوم لبث راش كسا قا نليل_وجايكب اكتر راكم رج لا نس غلاي لقا ىلرلا_ل يدرك رض كس دش
 ورش ىراش ل رود لس اسري روا كاي روضحت 200012 السازماك سارجب لوم ورش قداشي ما ىلا زووركاروا- لج اه
 تقول سار ءامكر قرفوج سود ىداشريئروا هد قداش فذ ىالسا تير شا جس غرامتب ارب ىلا تاك تما نين دمي وا قتدازس لك
 -ج تمالع ف قرظن

 اركب لضم قوس وا دئاج كح تدهس اظقق د هس دوج وم قوي ل ل لح ل الوم يآ



 !ءحارعبتع أ

 مما ل كلا فس اكتروت ل اص لم دوا جس تمم الع كيب ثيرخكس ناي انوه بائع اك ىراكمارتدودوجو اب كح

 نادت لماعم كت روكرواد مورش داش اب ردوا يلى راج مكاكمتل_ ذرار كس كر املس لات ىذ تير شئت جو يا سلا
 , ليل صا وكس ااكت ومش انف عقوم زئاج لوكروا لوب سيما ل ل اوج كح سدو لا وو لد كرايظفا كرنب تجار شيتاس
 ة تول شع بو كرذع اكس لا قه اركى راكدب كر قراوكح ررط ىكا_ جس اجرك ت لكبر رو ب بوما قدر تالوو با
 -امتاكلب ل دلباقمك هدش ىداش مرج اكن الكوك لرب قرن ا زس كنا

 روطرع العا زمن - ليل صاح وكل نحاكمتزتو فيفي لابس هدركر رق كتير ثا زم مك يك داب رف ىي ديتاسكس ا
 5 عتاوتم_ لوم قت اوسر لك ىللا زدجتاس كس ىو ادبي فخ ل لولو لس ناادواوم تربت وكدلك ات اج د ليرتلا -2

 دوم تمموأتى السا لابنج مكبس انكساجايك م تروص ا ذافناج زم للا نكمل لع اج كر كول حس لا
 ىلا لييوت لاوس لوكاكبمارتو ىلا ط كيد نكس لكم كرشم يلا زووخوج جانسو: يوت تو ف رلط كين زك جس داما

 لوك وت كاز زاوج تس كرش جس مارت كك عراك تس يا ذر ولدك شم وب ناري دوخوج حس قكركت يفر تو فرط لاذ ةررط
 - كوي ىف تيصحمل اسرهم وللا دنع ن كيل اجو ول راكذ م رول يلو اق حس يا ذتدبلا بنس لائق قس ترو

 ارم لكن اوف لير تب خس ادا ل كلان ز تسب لورسو دوج جس هركذ ناك وكل نلادعإ كس دس كن لايبازس يعاد ىلا
 هس 1و سادس ييازم كى لا وقاكس ركن لب داوكر اج نيك اكل انز مارفارب تمدد ايدرص نادك نس كركم كس داش ؟ لدمايك
 - حاج ورا رقرتخصريف قتاوك اك كس شيب ىتدجتاسروا لح اج سدا

 اظقوتلس تاع كتسدوئو ورم م لس ىتيتاسروا يك اهتم امجد سكك يأ ايدو لافص ىورشاعم نس مالساكل بث هل وزادتا بآ

 ىرسودروا لوم ديد مج واوكمل ىداكل طرشاو يرجي وا كح ررقمواوكر ايد امك 1 تول انزال ا مكر لايذ انتل

 - لرقم ز سمس وى اك  لولاو ف هز تبت لبي توصى ت وم دع فرط

 اك اجايل نايب هيفط سس للا ومدن اوك اي كس لا نايت )مالا اكى داكدب ب كدت قي ادرم لوك كاكا يك ا رفدعب لس ىا
 ةدروا كيس رلربلاطماكم سس سا تقاتل ترروص كف # ركن اوك الوم ب تدوص كاس اناجابكن اعل ل حر الطصا شن
 . لكل اوم اقم اق كس لوماوكر اي ىق مراه باك اس قدوس ب ددبكه و تابدج دواس اهمدرل هك لاهم دبترسدا
 روهعلعالا ادب ك ولو نومك هدرا يكس يجمل 3 ايدو

 هرترعراج حررط ا قكوو ةةعس ريد نك اا قوي دكان كيال كه اج قدك داجانزدعري واكس قويت ب ىفاكنايب سا كسر ش
 ىو لايب لسا كس تدوم تنعل كادر ماك ناو امورك لس ترم لسد يروا انوعترم وش يسال تاك

 اكاد رف نلايمرد كس وفود نا ا لوم مارت درم سار ها 8 اس دعه

 لكك يار لي لاي دامرف اطع نافاق ماج ابيلاك حي مركو لضتاك لات ادهخ ير لك ايكيا رفرك انه بط اؤموكت سها ىراسر مي
 -[حةرانرك ا نم اس اك ويناشي ب دي رش فسر و قر تياعر كوس

 هم او ١

 هيل ال" هم رونا ةروسءا جرس“ ورا ما دابج مل ل ماج سعر هرشو دمج رت نبل 3



 مصار تيبآ 4م« زجرولاةروسامرسفو راي "»» راب رجم ني الجر يسن حررشو مج زن نياك

 اَِفُذَقِب اَهْنَع ىَلاَعت هللا َِضَر َنْيِمْوُملا مأ ةَسِئاَع ىلع بدك ًءَوْسأ الاب و ُءاَج َنْيِذّلا َّنإ

 ُتنب َةَنِمَحَو حْطْسِمَو ينأ نبا هلل ُدبَعَو تاك ْنْب كاسح ُتَلاَق َنُيِيِمْؤُمْلا ّنِم ٌةَعاَمَج ”وكَنَم ٌةَبصُع
 ة ءاَريٌرِهظيَو هب هللا مكرجاَي مكر يَ َوُه ه ْلَب ْمُكَلَرَس ِةَبصُعْل ريغ ن 5-5 ةروثلا هذ ةريشس ال شخ

 َدْعَب ٍةَوُرَغ ٌىِف لَو هي هللا ىَلص يبل عم تدك تلا ان لوف وهون اهم اح ْنََو همها

 ُىِناَش ُتْيَضَقَو ُتْيِشَمَف هليل ٍلْيِحّرلاب نو ِهنْيِدَمْلا َنِم اَنَدَو ْعَجَرَو اًهنِم ٌعَرَفَف ٌباَحجْلا ٌلِزْنَأاَم
 را رق اا راب تس اول يا كا َوُه ْمَطَقْنِإ َىِدّمِع اًذِإَف ٍلْحَّرلا ىلإ ُتْلَبْقآَو

 َلَمْهمْلا عْضِب ابو ةَقلُعلا نك اَياَمنإ اًاَفح ُءاَسِيلا ٍتْناَكَو يف َِنوْبَسُحَي ُىَرِْعَي ىلع ِهْبِف بكر َياَم

 ُىِذْلا ٍلِزْنَمْلا ىف ُتْسَلَحُف اَوُراَس ام َدْعَب ٌتْمِحَو ُىِدّقِع ُتُدَحَوَو ٍلْيِلَقْلا يأ ماَعطلا َنِم ماللا ن 2
 و م

 َسَرَع ْذُق ُناَوُفَص ناك َو ُتْمَنَف َىاَنيَع ُِيبْلَعَف ىلإ ُنْوُعَجَرَيف ُىِنَنَو ُدَقْفَيَس ْمْوَقْلا نأ تنْدَظَو ِهِيِف تنك

 ُىِف َحَبْصَأَف هنم راح ةعلا رسال ليلا رجا ْنِم ّلَرَن ىأ ِلاّدلاَو ِءاّرلا ٍدْيِدْشَتب اَمُه َجَلّداَف ٍشْيَحْلا ٍءاَرْو ْنِم

 ُتْطفْيَعْساَف باَححْا لبق ىئاَرَي ناكَو نار َنْيح ْنَََُف َصخَش ىأ مِئاَن ناَسْنإ داَوَس ىَأَرَف ِلِرْنَم

 ةءالَمْلاب هئْيَطَع ىأ باَبْلجب َىِهْجَو ٌترُمَحَف وُعِحاَر هيل انِإَو هلل نإ ُهَلْوَق ىآ ُىَِقََع َنْيِج ِهِعاَرِتْسِِب

 اَهِدي ىلَع ىَطَوَو هَل حان نيج ِهِعاَجَرِتْسإ ريغ ةَملَك ُهنِم ُتْعِمَس اَلَوِةَمِلُكِب ٌيِيَملَك ام ِهّبلاَو

 ْنِم ُىَأ ٍةَرْيهظ | رب ف َنيِرْغْوُم اوت ام َدعَي ٌشْيَحلا انما ىتح َةَلجاَرلا َىب ُهٌوُمَيَقَلَطُناَف اَهُنبِكَرَف

 ِهّلاُدْبَع ْمُهّْنِم ربك ىَلوَ ىلا ناك و يف َكْلَه نم َكَلهُف رحل ةَدِش ِْفرُعَو ناكَم ف َنْيِفِقاَو ََُرَغْوَ
 ّنِم ٌبَستُكا ام ِهْيَلَع ْىَأ مهن يرما لكل ىناعت لم ناحيه اهو ىهن لوس نب يأن

 لا دع َْهَو او لف ضْوحْأدنق همطعم لمحت ىأ مهم ةَربك ىف ئَِلاَو كيد ئن جال

 َنْونِمْؤُمْلا َّنَظ ُةُوُمَتْعِمَس َنْيج ُذإ لَه الو ةرجالا ىف رانلا َرُه () ْمُيِظَع ٌباَذَع هَل نأ
 هيف نيب بدك ««ُنْيبُم كفإ آلله اَوْلاَقَو اريح ضعي دعب مُهْضْعَب نط ىأ ُْمهِيفنأِب ُتنِمْؤُمْلاَو

 *ءلَهّس ةَعبرَأب هْيَلَع ُهَبْصُعْلا ىآ و ءاَج لَم اَلْوَل ذر نضل اهلا كلل نأ باقسل كتل

 الُوَلَو هيف (-) َنْوُبِذْكْلا ْمُه هيك ْىِف ْىَأ مللا دْنِع َكِئلوُأَف ٍءدهشلاِب اوي ملدا ُهُوُدَهاَش

 ئَُةَبَُلاهّي ِْيِف معضقَأ ام قْوُكَسَمْلَوَ َرجالأَو اَينّدلا ىف ةتَمَح مْحَرَو ْعكيأعوْلا لف

 ّنِب فِذَُحَو ِضُعَب ْنَع مكعب يوري ىأ ْمُكدْنسْلاب هنوف ٍةرجالا ىف «هيِظَع ٌباَذَع طخ



0 

 مء حا ارسم تي رار ريلج م نيب صر يفتح ررشو لج زن ني ا مم ايي رونلا ةروسم اح رسكوراب مس

 ُمْلِع هب ْمُكَل َسِيَل ام ْمُكِهاَوفأب َنْوَلْوَمَت دو متضَق وأ ْمُكَسَمب ٌبْوْصنَم ذو نيئاتلا ىدحبإ لمي
 ل * اعلا # طاق م

 ْمَتلُق ُةُوُمَحْعِمَس َنْيج ْذإ الف الْوَلَو مالا ىف «دوْعْيظَعِللا دنع َوُهَو هيف ما انيق ُهَنْوْبَسحَتَو
 «ؤميظَع ٌبُذِك ٌناَتُهُب اذه نر كسبت اذهب ملكت نإ اذ يات نوكيا
 ُمكَل هل هللا ُنيُيَو كِل اظن (4) َنْيِِمْؤُم متنك نإ اَدَبا ةلْثِمِل اًوُدْوُعَت نأ مكاين هللا ْمكظعَي
 نأ َنُْيُِي نيا َ نإ ِهْيِف (مؤميكح هلع ىهنيو رتاج املب ميل هَللاَو يِلاَوِرمآْلا ىف تيالا

 ينُدلا ىف ميل ٌباَذَع ْمهَ ُةَبْصْعْلاْمْهَو ْمِهَيَلإ اهتبْسِِ اًوْنَما َنْيِذّلا ىف ناَسّللاب ُةَسِحاَمْلا ٌعْيِشَت

 «بهةَنْوُمَلعَتال ُهَبَصْعْل اهي متناَي ْمُهْنَعاَه َءاَمِتْنِإ ُمَلْعَي هللاَو هللا وِ الاب ةّرِخالاَو ٍفْذَقَل ٍدَحلاب
 مكب ©3 مهجر فو ل نو هتَمَحَرَو بسمله ميل هللا لضَف الْوَلَو ٌمهْيف اَهَدُوجُو

 ةَيْوقْعْلاِب مُكَلَجاَعَل

 رثع عدة كى زاو ري ارتفا ن رتدب كيأ فس لوكول نش. ...........: مج
 حس قب د لكك سوى سس. ل ايدج .باهنع ثلا ىطردتك اه ترضخ تمل ردا ذاب ذارعلاوج اق مازن اكان يلوح ىديفم لب لت
 م ءةشمب ف نا نامت مالسارعائنىلاىصروبشس ب لا
 لا ستر ب نلطصم بو دوف لب ىنارمل كيف روض دورك يب ىلر كن ايي ررط لا ليف داو لا دوخ شاع ترطح_ تكد
 لب بش ايلا بعرس كيب ري لقاقروا لوم ىجباو فرط كاني م دعإ كس تفغارفهسس هوزغ-انق اك 1ماكس دب دبي ح

 ر ىجلاو_شلل_ فيرقت#ل_ كب تجاع مانت داع ترضخ ايدمتاك اور تمس كد ديوك ب ربات اور اك يي روضحت ١

 دوم كس مثل اع تيرطع>_اهكوم تاور لفاقتل صرع لا سس و2 عن 21ش هاوس كش نآثلا اكد

 روم مكشمس ات اكىرادانو تمب روك مشا ذيب - لع ل للا تك اع ترطط>ر هس جس دوك لسوف اركراوس_ايكاي دوري ثا
 _ صوت ىلا و قت تياهن ييقدخت ”ثئ اع تررنعح رواهت_ كي ديد لك تيابن لبسي ءانباك, >_ يتب 1 نرسم ارك ل
 كين كيت 2 أ 1ث وم حرك شفلج قل ل اين لع دوم ك بج دك ايوسرو ا لك يب لج لبا شك ين لكن اي

 -ئكل اكرم
 كح روما, ب لو كدل_اهب نك 5200 زج لوكا ىسك تح لاخ س دعب - اور كل فاق وج ناوفصر طرا

 كدي كاع ترتوي واايد سدج تس ومولانا يأ هل لوبنا_ كح رك روتر بست اكدورفىك نب جاب

 500 ”رثك اه ترس ل اهب نوعجار هيلا انا وهلل نارك زاوآ 1! ركنايب 2 سا كي هكر لكي تملك

 ال نواف ناوفص_ ل 4! جهد لوب حس نا لش ناكل قبض لك وا ل ذواددايأ فذ لت ك ث لركن

 ردا ايا بلاني نلاتساد تن شما ىنؤنا سس 01 "لت روض ردا نبدا ذج نوروا وج راوسرب نا كاع حررمح

 مت اكل ولسا ىلا لي ساراوركت ارسفم وداي حس بس دابر ب بوف تباعا قياركن بكت ايوغل ف وكول



 "عارض تما 47م رولا ةروساطربمرا 6 :رارج رلجج نيل جريت جررشو مج رت نيل اك ٠
 ل وك ايا لوم التم باعد دش افق اير حركت عذب حس بسوج ضو دوا ياك دانك نب لس لت لبيد صق ىلا
 ارب روا تنل ماكس نا رست اهيا لئاجت سكس سرد كيا قت سد نسخ اب كرر ا بج ( هك اق جس ايي اندم كم )اوم
 لكلب لايماوكر ايي لب توباك مالا للا نساك( هت يس اي نكن ايك يك ثوبك ددا < تمتلك لامة
 قر لكس رول ايكوم لفات ري وفر رواد لون ىل_ ومجتلحكشئادثكالاو نيو مازلا رج قل ليث لكل ايباوكب ولطم بسحب - ل ام
 كيمو دواوب جس راج لج تلح اب نبك( ع تييوغل ايك )انج زاك ت مر 1[ ارفع لبي للا انساهك فس مكي دج شد
 تب دب لاهي كس دقلالكالاع- لتي اياذم لوكس إب ياداهقلو مدد قكيريروا لأ ككل بم اكل اع تقيقت كوم جسد
 ش بس از حررط قى سيل # رايب كج ) لال كن حس نم تاب ومابي م تدك اي دربك لوب يفق انس عسا بج لس مروا جس يسايأ#

 باص متركا_انركت مم تلت كمال( يس اجرك عزو )جس نر كتمت نفت ل يدلل جس نااتبب تنك قي ظلايوتن( لأ
 و يقي( نوم لمن اربككر يغ لن كاك )الا تسمو مع ذب ىلا هت ادخ-<جس اجرك لاب ماكحا ففاص فاص حس تدل رواد نامي
 رح ترروصب لي ايند) هس قل تف ةرولايندازمك اندرو كك كا داي جاك ايحيس نايسرد كس نومك لت تساي لو

 ىلاهتدطاكبيروا حس مرت ضلك م اعتدثلابب متلو عن تاب رك وا تنس اج لك مترو اس اناج قا روا( منت لمع ترث ارو فا
 ( ةكك نحس باع قمت ول ) متراؤب جس لاذ

 هل ومبروا ىراكلانز تمت نا خذ نيقنانم بجنين لوم لذان ل تربك شل اه تررطحثرأي آي :للوزت ناش

 فرط كى اقتادخ لبر اسلس لسا نكي نير ىلا لينا ولا ىك حرر لا كيتوام كي يي رق كم: كير لن للا تنال ل اهب
 ةشكاع تررطحروا ب فيلكظ ري شوكي روضخت ؟يح-لج_ّلوم شك ذان تمي 1 لوك م ترب لدتا ترططخ اب تيا دب لوكس

 سب تب دوا لبو هديجر تبي هو وق اوم مولتن حس ليصقن ترو "اثق اع بج فرط ىرسود - لق عاب ىلاكدب حس فرط ا

 لت ارب كانغ ىلاغتملا ضر شن اع ترطحروا لبو مب ل ذان تاي ايي لس لنوم الج لي عدم

 عاوز ىفب 3 ساب ل فير تل ب فس قب ب1 قت بج كك رابم تداع لكِ ترض ١-11 4 رش ل١
 بج ل قرجبت ١ تنكر كيش لع فسد اس نسا قو ب آل تأ ءاتلكتم ناك سن لي صرف سلا ىزادتارعرق كم انك تاريطم

 رادايارفم اين ل بَ ب 1 ىلا لع ياو ليوا سب ارث اع كتررطح وَ وه شاور كك كس نلطصمى يووم يب 1

 مثل اع تبرطحر لوبي ف لوبا كل روما ب ف احا كس تردون كس غكاع تنرطخوج كولو يد تاك ا وروكل فاق ني بشر خ1

 سورس وللي أظن ا تر ضحوا ردو مل اومش احا اك ا لبا -.يدوكر رب فضوارل ماو يدوم لن دوجوم لش للا
 ضعت جاع اضقوجيشتاع تررطح_ايكوم شاور ملفاقروا اي يدوكررب ثنوارك اخ ا [خيدو جاكي آب را لب تيا رد

 وقل 1 لبلاو ب بسجل اج ىفاكوكنلا لع نطو ذ شن -ايكوحكر اكلك كس ب ؟لابو تقنافت ا ءست لد كل
 رك لح يس سس ' اب لاكن دوك بحال روسي رك ل "وم ناشب ب تب ب ات تل كج دم تاورلفاقرلا امك

 لولذ كج نراوفص ل فح_قك 1رزن شن شت _ شوج رو شارداو لوب رواة اجاهتكرورض رج ساوكى لن ىلل_
 بجوو د لم ريك تك اود فوم كر كل ع دتساداي وب قكش موج زج لوك كل وكدلك مك انس ليث دب نط قرر عب لق ول

 هوم لذانمكاكهدري لوك ايل نايتيوك د شتا تررتعت ل لوما رب تكي و تسد وفروا سس ذب كيوت رك داوم انوسوى سن 2 1بعر



 مهجر ع عال يب رونلا 3 روسي اهرسمر ا ضخ رارج ريل نيل صر ينج ررشو لج رت نياك

 ىف دشن اع ترس لك امج نوعج ار هيلا اناو هّنل اناتروز ل لوما اتت عكر كد راف نهرب لد

 كس لا سوم راوسري ىلا كاع ترتوي« تنوااييا ف اوفا ترن لور كعببإ داموا ضارب 1

 قكيبتف وم لاه دي رك كلا فرص تاب كل اج تس ملفا لف رعد روا 2ك وبن اور ركزي لب كو ةزاوفص حرر طع
 لك خررط عررطروا اى ىلار آيشخاح بوت ليث لسا هتسس تابخ ىفي ا فس لا -ايك دقو كيا وكيلا نا فلا ربر ادرس كس نا « تنس تب“
 تن نرد لم ترن تبا نإ ةلارح اشعل لب بيرق سا كن السم عرول هداسدنجج تس قبب نا نا

 ارم عرراذب روا لوم فيكتب ري رش حس اوك وفارس ماين نكي عك وم ليش لي شنب هرب لاح نا وو دوا- ل 3

 نلارود لاسر سعب جس سم سيدي قب كلك ايقءد ليم يفيق حر روغش ١

 ةنكاع تررطح اتعقاو لانو تمبائييب حس لت قسد دجتب تاي ولك رطل نكي سدد لع لتقف نقب روش
 -_ تح روريش "لاك ناقتي روضخت 1 قل طم ايب د جس اوم د زرسدب لولا ا حررط لا

 000 ايي ندب سا رك كى و ىلسإلن موس ر واقي روضحت ةردا لك تأ كنا ف نا رقدعإ لس ديب ياك ك لابي
 كوم كرش ل لاس بو كني دس وم نيا تاع نا فرص لي لو اهسشروا سجس نيظلازملا سر وئالاو فايق كلا

 هس لات يح لوك ت كل

 ذل ب 1ناداليا_كح ةساج لك برقا تسد هديثلتسبب حس شت اع ترطح فج بلآ امتي 1 ظداح ب بسج
 كا هت رركششب ين كروم و تتقيقنت تاهت جسر ركتمح يروا كك ل فير نام هش اع تررط>
 -قداتسوا دشن اء تمحى رخو خذ يقم روا لحوم لان تإب آي لش ناروو

 تياور لوك اختي لون رسمى بدج لكس كو ميك اوك ولاو خش ا ةقيسا لس ن آر قدح كس لم. نم 51
 مان بنج لك جس اي انجوس- تاج ل دا تدث ب تدابش لوك ف الفك لا ليئقو ان جس اج انبي ماكس نلن “لحي ونوم مولعم

 سس نت ن آر قاكبج بادوااهق جس اجانكر نست اسي وقس قي رص ررطح ل داشرا قلت سونا رطسم
 ركل لل نة رق كلت لب تمسك وك” عررطت ب ا_ىتر لبن ىلاب تلو وأبو كيت زب قدس د تاب
 - اء نق

 خر ل قمار وعول هنت را ناي لسفيص كرما لابي جلال ابك ءاهقف
 - جانت نقرب سا وب تل ماكسس نست و فوه تداشر تعم ا ع

 - جس اماني ماكس نو طءايتطا لن لور كيس ابك سة ايفوص حرر ىلا

 -ةس كل يش شوي هاكر اورج زلت 2 كولي يدل اة قرورشاوبا#لوقافأو يد كرو كس 2 1 :تاتالا يك ايام رف
 باك امو لادن ب نايل تح نوم وكل وأو ادع هس لاي تعال كس دج بذاك ناد انك ت م اكل ومااوأ اكن لا
 ميو ذ لّئاج ج -ج تيصحم نب ريدي رشاناكل تستيب دموم نكاد ب اننا ايكب ءاطخ سبأ تح كك وم ازتم لبي بير ا تس

 له حرف رواج دن قفت كرب للسمك ضف لا هتادخرلا ا قت تسيصعم كمت فوغ ياكل مالا اك نزيف لوس
 2 ازعاج باطل ةعع و اهدزل و فاس يو كن اياةسنابت

 لوقا نس بلقاس داب ب لا تدر قامت انسي قلت ل قر دص حررت نفو لت ن# وكول مك ايكيم فرج



 ماوس مارسأ ت1 0 ططروللا جروس رسم راي رابح ريل, نمل الجر يفتح ررشو جب 2 نامه

 لوك حررط سا وحيد هدر راوريخروا هت نجس اج انيد لركن احس نس كل وق ساًأروف وت نع عار لكلا لب ذيذتو لئات-ايلركعررط
 التم لي باع كان ددد هو لإن تنس اي انحكر لاب وكس رك نس منك ا كولوج ىكرعب لح ترب ل دف لادا ساي لسع تلك
 يك ل اه

 لوب قلو قادصمكس تين[ ا نايم فرط لدتقاو ضخ كا هراشا لئن تمي اج ركارك جس يسار كيرف ضخ
 كم لألم فير ششي دعوي انجل تدك لع دكا جاكت اور قرض رش اعملك دل نونالسوب

 مونيكا لاب نالس رورو شكرت ذك ب دبش كن ارواورل ايدرث فيلو ءا ذياوكا دخ ناكرتب
 دز رفع سال اول اناا وانتا ىلاتادهتس اكس كش ل كسل ْ

 نق نطيل ب وطعم نت نأ نطل قل تاو اع ال اَْما َنْيذَلا اً
 ثم ُةَتَمْحَرَو ُمُكْيَلَع هللا ْلْضُف اَلْوَلَو اها اَعْرَش ٍركنُمْلاَو جيلا يأ ٍءاَشحفْلاب ٌرُماَي ْمْبَُملا يأ

 | ةئوتلاب بَل انه ُنّرَهَطَو خ ََلَصاَم ىأ ادب ٍدَحأ نم لفل 0 مكنم ىكَّزاَم

 انب يلع كك اِ عْيمس م اهللاَو هم هيبوَت لْوبَقب ٍبْنّدلا َّنِم ُءاَشُي ْنَم َرَهَطُي ىكزي هللا ٌنكلَو هنِم

 ىلوأ اًوتْوَي ال نأ ٍةَعسلاَو مكن ىنفلا ُباحْصَأ ىأ ل ا لاَ اَلَومَُدَصُق

 جطسم ىلع قيال ل تلخركو بأ ىف تَرَ هللا ٍلْيبَس يف َنْيِرِجاَهْمْلاَو َنْيِكسَمْلاَو ىنْرَْلا
 ةباححسصلا نم ٍصاَنَو لعق ناك ْنَأ َدْعَب ِكْفْلا ىف ضاخ اَمِل ٌىِرْدَب ٌرِجاَهُم ٌنيِكسِم هلا ْنِباَوُهَو

 الآ َكِلذ ىف ْمُهَْع اًوُحَمْصَيْلَو اَوُفْعَْلَو كفا َنِم ٍءْىَشِب ملكت ْنَم ىلَع اًوُقَدَصَتي ال نأ اومَسُقَ
 ل هلع نأ بأ انآ ىلب ركب وب لاق نيمؤملِل (مٌمْيحر ٌروفَعهاَو ملل َرِعي نأ نوح
 نع تفعل َتِياَقَعلا ٍتْمَصْحُمْلا اَنَرلاب َنْوُمَرَي َنْيِذّلا نإ تو ار
 ْمُهَلَو ةرخالاَو اينّدلا ىف اَوُنِعُل هِلْوُسَرَو للاب ِتِمْوُمْلا اَهْلعِ الفول ىف عيال نأب شاف

 ْمهْيَلَعيَتحنلَو ِةَياَكَوَفْلاِب ُدَهْشَت ْمُهلهب لعن ذل ُرَرْهِتْسإْلا هْبِصاَن َمْوُي 670 مِيِظَع ُباَذَع

 ٍذِئَمْوَي َةمَيِقلا مْوَي َوُهَو ٍلْعِفَو ل لْوَق ُسِم ©-) َنَوْلَمْعَي اًوناك ام ْمُهْلُجْرَأَو ُمِهُي دي َو ْمُهَتَنِسْل
 «-)ُنْيِبُمْلا ُقَحْلا َوُهَهَللا َّنآ َنْوُمَلْعَيَو ْمهيَلَع ُبِجاَوْلاُهَءَرَج ْمِهيِزاَحُي ٌّقَحْلا ْمُهنيِد هللا ْمهِيقَو

 ىلا ُنْبا ِهّللا ُدمَع ُمُهنِم هيف َنْوُكَْشَي اوناك ُىِذّلا ارح ْمُهَل َققَح ُتْيَح

 00 ّنُه ريع ةبوتلا روس لَو ٌنهِفَذَف ىِفَركَّذ ُنَمَو ةبوت ٌنِهِفَذَف ىِفُركَّذُي َمَلَسَو هْيلَعُهَللا ىْنَص
 لو رك ُذاَّمِم *ٍتئيبخلل سانلا ّنِم َنٌوِيِبَحْلاَو سانلا َنِ م َنيِئيِبحْلِل ِتْمِلِكْلا َنِمَو ٍءاَسنلا َنِم

 ل و لاس

 بيطلابَو هلثم أدم ِثْيِبحْل أب قيال يأَركْداَحِم "تبطل مهن َنْوُبيَطلاَو ٍساَنل نم نبط كداب

 كنك

 تبيطل

 م

 عل



 200 ب "0 زجر ونلا قر وسء اخر عبو رأي رخل ”رابج لج, نيل اجر يسفر ومع تنل

 أ َنوُلَوَقَي امم نو ٍءربُم ُناَوُمَصَو ةَضْئاَع ْمُهْنِمَو ٍءاَسِيلا َنِم ْتاتَطِلاَو دٌوُبيَطلا كلل أهلُ 5 5 ّ س2 ادع 0 يسر 500 لا م رمسب سا مار وسرت“ م,

 قال ريب رك قالرز هرقل آَسِيلا َنِم ِتاَبيَطلاَو نطل مهل مه اسيل نو ثايخْلَو كوكمل

 اًميِرَك اَقُرِرَو َةَرِفْعَم ُتَدِعُوَو ٌةبيَط تفل اهنآ امم ٍءاَيْسأب ُةَشْئاَع ُتّرْحَتْقا ِدَقَو ةْبَجْلا

 حن اعرشروا لوقا رم وك اهو ولج اترك ابنا نااطينوج « ولج تس مذقب مق نااطيخ مت! ولاو نلاهيا لا... م
 لا 11 0و لوم تروا لضفب ماكي اعنا دخ ركاروا عاتي د للا يا كالو ور

 روا لي رك اي( نوم انك نس كل وبقب وق ) لن يوك ىلا حت ثلا ملك سب تاب نكي« ان ددوسبس كيال ليت مسلس لا دوا )رك
 وكل وفيك, واراد تشر هول بركن وب عاك ادنم تلووروارا لا( لونس يرو /) ل لاو اهروا ل او تلح كي بس لاقت
 2 رف ترلافللك ة تسر سس ”نؤل رصر كوبا ترتب اطبخ ضان ) كح لي دمت هي وكل ولاو فس رك ترجمت لش هاد كدا

 كك دم لير شي قا ةع ست طاع تررتطتمي قمر نكي كح لي نإ رج اهتم تءدورضر وا لس لكس لا كس ناي

 ( كس لي درك م ورك دارا ىلاوكن وكول ك يرش ل بيد عقاو سال اق ايكر هكر كوب ماه لاع تدوص ل باحتمرسودوي رواه

 لورسود قص مري قلع دش يأريقإ ايقيروا) ع ارفف اوموكمقىلاعتادغرك رنين لبيك ار درر نارواورركف ايم لب

 لكلا لوب كولا ترحب لوز هلس تاي 1ن لا لن لاو ف كم قر« لس او تخت ذب ىلا دقن ا دخ ( ورك ف ادم وك ويطل فك

 مد ليان ًاردرب لوسي ىلا وير وا نارك را رورو ل وا لوب اني اج لاعم كل وشزغ/ىفي احس لاقت دخ

 م رتل 3 كس قياس حس با غل لب تب وكن ادوا تار تف[ ادواايندرب ناو لإ تس رك تست بج نارام

 تراث كسا نا( 80 ينوون نورا نان تروحي و صب ل رقما باع

 كنس لسويل ناجروا اكس دلدب دون رج اكتم رك كس كا لك“ لاعتارغول( اكدجابيلا بسجبروا) كس لي د لّواي مجاب دوا ل ان كادت

 كس ناك هرغو ىلا نءادشلا دبع يت لاو نسل كل لن نقل جوى )نإ ساو نس كاكا !اك تروا ني نت لاقتشلا

 م ةشكاع ترحل تركو لوك اكس ا لي تاي آنلا ل تارهطم جاد نا لابهي دارم تس لوينتت مارك اي رول ايد لوك تس اس
 لي #داب كح ىلا ة تسمع لويعتت قرسدد هو ركع ك ىلاعم لش بق ةدوس ابد ات ايكك يدرك ف فاعموك ولاو لس رك ادت نلاننب

 راكدب( مكتسب تايورشط_ دوا شيل اعم كس اتق انك ب ضدي يلا ىلا تتمتع قي دصشت اكس اتوب مولعسيتسس لسانا
 درم ابك ابدا كس كس لودرمتافصوزبك اب لايبي تلصفو زي يروا كل ك لاقروك اب درمس مروا كك لودر عسب ضو

 أغت م نت يل ل نادك اي )ب( جس قع ؟يكر اكدب لون حراك قم روض 1( ) نو كح لس بقتل كس لقرون مادا
 رواه ترفغمه فرط كي لاهترطلا كل كس ناك شنناب ب ناد حس تمت ا لين ىرب لكلاب( عراوفص ورم ذابك يبدو
 قزرو ترفخميس هلي دوا لومدابخكا نك ىلا[ رفرخبشيمب رس لوززج دثج اهنعدشلا قطر شت اع ضن عنج ) قر ودع

 ( لايك يكمدعداكم كرك

 لوم لزات لش هس داب كس تعدشلا نإ رصركتولا ترظط> خلا مكنم لضفلااولوا لتاب الوش :لوزن ناش
 2 ة كايدو ن ادبي تنس ال تسي شت اه تررطعتو ووج | درك نب فيظودوام أ ترضخ نوما ل

 كرش لب لا رطل ني لوجو كاس ىلا لاك تسمتذ_ نافع بج ةعئاع ترص ي ليس



 مايرام تي[ رار ريلجم نام الجر يضتجررشو دج رن ناك

 بج -ك رايك ريكا ق' رص تررعح مل اذا لكن لاكن رج هع وا تس ل احب وار لامث كرك نب رص ترطغحوج - كوم

 د لأ وووج يدرك ب مفيظو هواك لا لمع ل راب ترش ّإ رصرابولا ترطح ول لوم لان تيب آللي تأرب كدت اع ترتتح

 -لو:لذانتي آيه كاد ةحلدك

 حاب تارك قارب روا كراكدب « لاح بس لوو ولج تمر مرق شتت ناطيش !وكولهس ارك داشر 2 40 ٠-0
 حرفك كرش وك وكس لي مت قون مركو لضم اكىل اتا دخ كاك يك كرم دركسون سس سومو كس لا كس ىلا«
 ادا هاني فاصو كاي لابس سر لادا [حاررفاطع تف لك ل بمس م وكح نامحا ذب تب اكلها وفير هت اكس عن يأ

 لكلا كس دواس تيار م نول اضاعوو عه ورل تم لع تلآلب اج شخ دوا داءرف اطع تييارب هاربا شخ ات

 3 ةس اجايدذيسدالتب ل قئاركو تلالط

 وج حس لس مك كى كايت اب ماع كيا ركانب بطامبب نيس داك ب س ىلا تدشفرظواك وسطح كولا سرر

 روا ل وفيك, لوراو تشر ا هددل ساو عامك مسكت اب لا لأ « لون ساو سكت ارث و قدروا لإ كررقم بح اص

 هك ل رك شد لون ورجاب#

 ار قت ني اجاني درك ف ام وكف يكل لوك حس نا ايمن ايكوم رون لوكس ناكل ايك يار فك كس ةس الد جلو يزنم
 هد حررط لقى قس اوكي ورنب لع لوقت [ن لاا يوك جسيم اكرر وا كوك ودب يس ا هوك مرلو فطل كم اق
 لي ركر كرو تحلو ورسود هدر نباح لبي حررط كا لب اب يس درك ف اهمروصتبوا لب الذ كن اكل تسي

 كح تنقل كي اققادخ لم ترث ردا اين دوو شيث تاكل تسترب لاقروك ارك اي دوا كيتو ج رك اوم داش :...........٠ مرج نإ كدب
 اس ايلى نولاو نس اكان ز مارلاب داع تررطخ نجر ومد يت ازميب كل ولاد ذاك تسمي ددموم ل قروك اع بج ليث نك
 < تع آوو ل داب كس لاقلروكدموم ماه رواج قلخت كاع ترط> تمي ايدكس سادي كل وأنين قم

 هود نايس ةساجاكا ىراج فن رقدعري اوت كرك يئن ماوكر ايوا ناكل تسرب ترون اد اذ ىلابلا اناس نش
 - شبرعيصن وكب ساس ماع تمي ايدك جس لع ساد اك نير ضم

 سلذ_ ركن اهب تانك ب ىلياروا-ك لب اجركر اكل ا فاصو ودلك ب اج كل بي لايلامئ ادب ل نلا بج: تاس كس لورفاك
 كس لور فك الف لالثرجل رذ سري نس نارك كش اكن لاب لا د تداب ف الخ ناءاضعا كس نااووخ تنفو لاك

 ارولاكة و: كس كس للا فاقت اخ نو ىلا لج كس هان ل ل الق لالفول رذ رم ف اك سين ري تا حرر ا لاو

 تاجنوب اريرجيروا سئطساو ىكاكروداكن ا تس م نو لع بح اص لات دغر كاك اجوم ساحا لاك تققو لا كس لب دءلدب
 -ح لب اجومب لاء لكلاب

 وم راوركدبو نط رب وج تس ؟تمروكى لا لوك ع راين كس ناك ينكر ء لين بييطو كاي وج فب روضخت اك وم داشرار#ب
 نش مالساو نيقنازموج بت كلاي حس لوتج لا كولي هل ايكيا رف لل سا بن قلتم لال ىت 2 كس لودرم ثييبخ لظروكش يبث
 تاجرد ىرتلب روا ترفغم كل لس ناو ىر ةفيلكتروا تيذا لاو حس ليم كدب لكن نانم نلاروا لين س داك) تارت
 قوت بس



 ها" لور وتلاوروس ارسم راي دمع راج رطط نيل اجر يسحر شو اج زن نيل اك مم رس

 ىلع اَوُمْلَسَتَو اونواتست ىأ اًوُسِناَتْسَي ىتح مكين ريغ َرْيَغ انْويِب اولخذت ال اَونَما َنْيِذّلا اَهْياي

 ريغب لْوُحُدلا َنِم ْمُكَل ٌرْيخ مُكِلُذ تْيِدَح ْىِف دَرَواَمُك لدا ْمكْيَلَع ُمالْسلأ ُدِجاَوْلا ُلُوُقَبق ًاَهِلْهَأ

 آف اًوُدِجَن ْمَل ْنإَف هب نوم يَ لالا ىف يال هَل ماغذإب هوم َنْوُوُكْذَتْمُكّلَعَلناَدسإ

 اًوُعِجْراَف اًوُعِجْرا ناذْبَيْسإلا دُعَب ُمُكَل َلْيِق ُنَِو ُمُكَل َنَّذُؤُي ىتَح ةحاَهْولخُدَت ال مل ُنَذاَي اًدَحأ

 ٍرْيَغَو نذإب لؤخنّدلا َّنِم َنٌولَمْعَت ام هللاَو باَبْلا ىَلَع ِدوُعُمْلا نب مل ٌرْيَخ ىَأ ىكزأ جوبر ىآَوُه

 نأ عامان شع ريغ اني اًولُخدَف نآ حان ْمُكيَلَح سيل هلع مكئرخُي (هوُبئلع نذل

 اَمَو نْوُرِهُظُت َنْوُدْبت اَم ُمَلْعَيهَللاَو ةَلبسُمْلا ِتاَناَحْلاَو ل توي هيو دانك جسام ةعنت

 مُهَنْوُمي وُلد اذ مهنأ قياس هرْيَغ وأ ا جال اضف نم مخابز ريش لع ْوْحُد َِّف َنْوُُحُت «(هؤٌَوُمتْكَن

 ديار نيوارطت يلا لجيل مَع ْمِهِراَصُبَأ ْنِم هاو َنْمْؤُمْلَل لق مهنا ىلغ دْوْمِلَس

 امر ْيبَح هلا نإ مهل ريح ىأ ىككذأ كلذ اهب لف هل لجبال مغ مُهَْوََف اوَطَفحَيَو
 0 ٌنِهِراَصُبأ ُنِم م ٌنْصْضْعَي ِتِمْؤُمْلَل ُلُقَو هلل مونزاكم عزرا رراظنإالاب و نرخ

 َرَهَظاَم لإ َنهَنيِز نري َنيِدبُي الو اَهب لعن لجبال مَع َّنُهَجْوُرُف َنْطْفْحَيَو رن هل لجبال

 هلال مِرحَي ىِناَلاَو :يهولا دحأ يفي تخيل نإ يبخل رن زوي ناؤكلو ةحبولا وهو اهم

 قاَنعالاَو َسْو مولا ْدْرَتْسُي ىأ َنِهِوُيُج ىلع نِهِرْمُحب َنْبِرْصَيْلَو ِباَبلِلاَمَسَح ْحْجَرَو فل هَ
 يما هاما اش عدومل راق رطل 7 مماع ت َّس مق دع

 لعب عمج نهتلوعبل الإ ٍنْيمَكْلاَو هْجَوْلا ا َدَعاَم َىِهَو ةّيِفَحْلا ٌنهَسيز َنْيِدبُي اَلَو ِناَقَمْلاب َرْوُدَصلاَو

 هيا يؤ نها وع ءانازأ هنن نويؤغن انو نهياناؤأ جوز ك

 رس اكدر هزل فال الل هز وتت نولاقتا تقليم ةهناتبوا نوت خا تقرا
 ْتَكَلَماَم ْلْمْسَو ْنُهَل فشكلا ِتمِلْسُمْلِلُرْوْحَي الف ِتاَرِفاَكْلا ٌنِهِئاَسِيِب َحَرَحَو جاَوزلاِرْيَعِل ُهْرُظَن

 باح ِةَبْرإلا ىلوأ نيس بَصنلاَوةفِصّرحلاب ريغ مانطلا ٍلَوَص يب نويل َديِبعْلا ٌنُهناَميأ

 اًوُرَهُظَي مَ َنْيِذَّلا ل لافطالا ىَنعَمِب ٍلفطلا وأ لك رع درستتي مل ذآب 0

 َنُبرضِيالَو يكول امامه َنيِدّبي لأ ُرْوِجَيف عاَمَجْلِل ِء  ءاسيلا تا روع ىلع اًوُعِللعَي

 َنْونمْؤُمْا هي اعْيِمَج هللا ىلإ اوُبْوَتَو ُعَقْعَفََي لاَحْلَح نب ٌنهِتنْيز ْنِم َنْيِفْحْياَم َمَلْعُمِ َنِهِلُجْرَأب



 رايت دلج, نال الجر يبضعررشو مب تنال مارس تع هيا قجروللا و روساحر كوري
 و هلم جاسم يم م < مع ف ا م مد م ساو ردو سلا مقرا ةرطع 2

 هنم ةّبوتلا ٍلْوُبْعِل َكِلذ ُنِم نوجنت «-)َنْوحِلِفت ْمُكْلَعَل هِرْيغ ُنِمَو ُهنِم عْوْنْمَمْلا رظنلا َنِم ْمُكَلعَفَو امم

 ٌّحْوَر اَهَل َسْيَلْنَم َىِهَو مي عم مكنم ىمايالا اوُحكناَو ِثاَنإْلا ىَلَع روكّذلا ُبْيِلْعَت ِةَيالا ُىِفَو

 نم َنْيِنِمْؤُمْلا ىآ َنِيحِلاَصْلاَو رْئاَرَحْلاَو راَّرخالا ىف ذ اًذهَو ُهْمَحْوَر هَل سيل ْنَمَو ابيت تناك اًركب

 نم جّورتلاب هللا ُمِهِنْعُي َءاَرَقُف راّرحآلا يأ اًوْنُوُكي نإ ٍدْيَع ع وم ْنِم ٍداَبِعَو ُمُكْئاَمِاَو مُكِداَبِع
 هب َنُوُحكْنباَم ُىَأ اك َنْوُنجَي ال َنْيِذلا ٍفِفعسَيلَو مب مؤجل لحل عاَوهَلاَو هل

 بتكلا َنْوَ ري َنْيذْلاَو نْوْحْهِلْطَف ْنِم مولع ميول مُهَِْفي ىتح انا نم َعََْوٍرْهم نم

 دما ويح هيف مُحمِلَع نإ ْمُهوِْاَكف مَ ٍدَيَِعْلا َ نر من املا تكلم ةَبتاكَمْلا ىنْعَمِب

 اًذإَف ٌفَلرْهَش لك نْيَرْهَش ىف نْيَمْلا ىلَع َكُيبئاَك الْنَم اَهُنَعْبِصَو باكل ٍلاَم ٍءاَدآِل بسلا ىَّلَع ٌةَرْدَفَو
 0 طر شل مس 6 تأ واس 2 يبرم هين دنع 0 0 مك

 يف هب َلْونيِعَتْسَياَم مكدنا ىذلا هللا لام ْنَّم ٍةَداَسِلِل َرمآ مههوتاو كلذ ٌتلبق لُوَمَيَف رخ تناف اهتيذأ

 ىَلَع ْمُكئاَمِإ ىأ مكيف اوُهرْكت الو ُهوُمَرَمْلإ اسم ٍءّْيَش طخ ٍءاَْيِإ ىنْعَم ُىِفَو مك ُهُوُمْرَتْلِإ امد

 اوغَتبتَل طرشِل م َْوَهُفَم الق واَركإلا لكم ةَداَرإلاوِنَطَو ُهَنَع اَفَفَعَت انصح َنذَرأ لِ انّزلا ىأ ٍءاغبْلا

 انّزلاِب بسلا ىَلَع هَل َىِراَوحج ُهِركُي تاك ّيِبأِنْبِهّللا ِدبَع ْيِف تَرَ اَينّدلا ٍةَوَحْلا َضَرَع 00
 00 تاادثا د آد 2 ىلا يعم م مرر د 50 2 ها ميو ءةد سد ا
 تبا مكيلا آنلّرنا ُدَقْلَو نوِل جْوْمْيِحَر ْنَهَل روفغ نِهِهاَركا ِدْعَب ْنِم هللا َّنإف نِهْه ري ْنَم

 ماع نع 0

 وح وهو يجتاح أ المو يو ارك ٍاَم اَنْ ةَروُسلا وه ب اَهرسَكَو ايا حمم ب تيب

 ةَبيجَعْلا ْمِهِراّبْحَأ ىأ ْمِهِلاَثُمَأ سنح ْنِم ىآ ُمُكِلْبَق ْنِم اَوَلَح َنْيِذَلا َنّم اَهْنَع ىَلاَعَت هللا َىِضَر َةَسِئاَع

 ع علال مة مهي مُكْذتاَكَو ىاعت هلق في () نمل ةَطِعْوَمو َمَيَرُْمَو فسوُي ربخك

 خلا اًوُدوْعَ نأ هللا ْمُككظعَي خلا مثلُ و ور كت رولا كر يحول

 اهب نوع ملا مهنا َنيِق 0007 ملا انه و

 واركن صاع تاجارك كبسجج وم تمم لاو لين لور سسرسود هوالع كس لورحك تيبس ما ولاو نلابجيأ ا 0000006 ل

 مكذج اه اول اج عمك ىو لج مبستب كس لب فير ش ثم صال |يبج )وركن مالسوك ولاو غنتس كح نادل
 ملح لا )< رم قع لش قس داهمت( لس لس تازاجا لك سوم لو ردنا كس للا كس كم الساونا بحاص تس يه ل اور

 ماغدا ليي لاذوكا عسر سود-اهت نورك ذتت ل لسا نورك ذست) وحر لايطاكى ا فول متكرياش( ومب لثادردنا تاجا ريثب كل
 هن تزاجاوأ ملكك بج وميت لاو لب ن ١" قت ول( د تاجا لب وج )وج مولخست ىو وكب م نارك( سيك ادرك



 ممم تع1 0#" طرولاةروساهرورا عع رابج رج نبل ابحر يضر شنو تناك

 07 يا ملح ناز ربا كل هس داب#ت (اناو ثول ) كورك اي[ ث ول ون واه ثولال ساه ايدك مكاو ةساج ل

 تش ذاع نق نور ترسود مك رظن كب شارد ) © انام يبوثوأل اما # داب ات ثلا ردا ( واج كدب ركع د انتو

 لاو لبي تاناكم نا مك ليكم لا دانك وكي( ك6“ لب سنقل طم كس ىاروا كس تاز احارمخلاي لوم تس وج كفار

 ىركروا درست .اذج تلح لس وريفو لبتساوورولا تماعإ وفا فاسم الشح )وج لامي راهب كارول وم ناتج د لوك ب نلث ءاجو#
 كح لورسود مك س اتناج كسا هو روا )94 اين امج موجب جر وادم تس ركرجاهخ مقركي وج ع انناج هلا دوا ( ك- لح نكن ح

 لا لب ليرى بارك ةكيح هدب لولاد نامي ب 1( تك هدارادب وايد جس دوج لد حس هاا كيت كلي لوركا
 ( لما باكرا اكلت حس لو زنج نلا) لي كت ظنافت ىك وم اكدر ىف دوا ( لات ئاج كل كس نان داكن لت حس لوززتج نا )

 يت لغ فس ايي تورم كس لسدوا) جانب دوت الكس لبث ( تنمي ز عقوم ) ساوج لاب رك لي و وج ترب اظر اصمت داني انياروا

 هس تمعن هد رقاطم كس كي رداد« نرشيرتا لوك تكي دوكن ا كد نبا ليش نايلي نا ظودروا هرج لشم_ع

 -( د وجوملاعرمم كاما اكء الحامل
 وك( هروكر عت اوس ) تن ز قياروا ( بس داكحذ هريخنو ديسروا ندرك سسكس ل ) بيرك ار دهس ذر لاوس نسا يسدد نيس ادا

 ني ارواي لش كس رمش نيس ارواري لاب نيس ارواب باب كسب وش ذي ادوارب باب ةيساددار مرج وش يصلي هب سد ترج اظل

 تس وكول نارك )ري كدت اياقي ادوار 0 سنرادالس نوت اهب تي اروارب لو اهب

 ا ا لبث اي انلوكك سس اسيبك سدد كح هس رج وش اوس اك كاسر 4 سوشكروا فان شبل نيد

 2ك كت روكروا) لوم ليش ب لودرم ناو ( خيرا ندم هدوباكل زج مانت تس لوم الضو لال كبس هسرمد»

 نوتروكىكماوج ري لوكان لاروا6 اكو ء ايا وق دمحم بصق كرو كلل ار لوم تنفص لكس شيع زجر و" ريغ)#ثجؤلارذ لأ

 فاتح اسكس نوكوروتشي_ جا يد ننس فاش اءا_ لوم وعش لكلاب ىتئاوج شم ) عوم لئاضفتاو تح تاباكه داك
 تس اجوم مولعم روب زاك 5700 نيس صتروكروا( ليزر لوك كل م فاشكا كس ثس كن ايسرد كس انكر

 كاب لزج انك ار رابت) !ولاو كامياثاد ورك ول ول اسوء كس هللا بس مروا( وم ذاد ؟ل ب ستره و رجب لش )

 وكن وورم ب اطخ لش تمي آلا نسب لوقروكوك ل ودرم ايلي د دربلغ لن تي آ اجو لوقف راب روا )اي رالف مك ( <
 -( ل دارم لترك كاايكا يك

 هد حررط اوم يا دمه ركاب ووواوضوم تر جوش اكل تدوم د يشك لس ك ميا سانا ىطايا) هك راكن اك لوح اكن انيس كرولا
 كرون ل ا ماك ا لوم لاا( كس حراك )كس اوت لش لاي هئابددا مالغهس ءاهتردا( دعا قدبت كرم

 انج اج شئ لائرودقم اك اكو وأول نلةروا ع الاو اجا ةبءالاو تعسر ب هقلادول اكس در كل يب حس لل يس افلا
 د ماكس طبطرلظ راج ةرم اكتر حلاك دو كى نوب زج ل2 كس ريف قففو ربه سي كس نجني ) لعل ماك

 بتاكء وج ح- له سلوم ءابتروا( #ركرققا# حراك بج #27 دركق كي بنا ح لضلم_هرثلا لكل اهم ( جس حادا

 ملكات اتكر رينو تد طفي فساكروا تنناا الشم )وأي داغ آكس رت لش نا رك ورك دانب بنت كم لب قف لوم لاباوبل نس و«

 ارنب كيا له نيمرج - ابان بنت اكمرم درت وو لبا” لكس يك 3 الشمل ب تيروص كت بانك لح ركادا تباتكل ا

 يم )  ايكا طع لف لاوج وو لبا قس ل لاي ساكس تئاروا ( ل كل وقم الغ ل كس لوم ةس دكا ذا هس دم



 رسم حميم سي 1 »ا زج رونلا عروس ا حسوب ها ءرارج رلج» نأ الرسل ننتج ا

 رواج احانرلت غر وول ل ومش بلاط كس وم ىلا هدرا لراس للا عس ايكمع ال ب نلا هس مقج لع كس ادا كت بانك ام دك مالغ
 - مانزوركتصرويكولل ون دئاب قياروا( درك عمد تس لي تبان ل اير تساوخرد ىم الغل ب كَم كع يك سود كس ءاتيا

 نتلطم انعكر كاي وكنا ليلو ارد ياي ىتاذب وف رك ويجبر ع قراكدب ولن لا لبي تروص لك و دادا لا ) لو اج اني نا نادك ب هول
 ىلا نب لاربع مب آي) - جوج لاح سمة دن ف ديب اكدت ن كون كلا كس ىلا لنث( لين اين إب لان اج وو هاو جس بولطم
 دخإ ل هاج كس روب ناد ثناوس اكس ركروبجب لاجأ لوكوج دوا( اهق حرك ايكر وبك ب اهكاك ةنوكى رتب فباجج لوم لذا ولت

 هس ان اير" جس الاو

 0 رطل وظن 2 0 تسسيم)_ ل خيم حا هلك لكك ايه داب مكددا
 نولاو سدو تسادخروا( هريشو مجرمو فسول قت لجيب عس نا سر كاس اهنعرثلا ضر شت اه الشم ) لتتناك> كنا لو دك

 نظ هومتعمسذا الول دج ىرمودررطىا خلا هللا نيدلا هفةفار رامهب مكذخاتال لبي لش )- لاب لكس ل
 - لو لحام او دئاف تس لوقت نا قب بكوب لإ يصون يقسو ريو اودوعت نا هللا مكظعيروا خلا نونمؤملا

 ىفق لع تزاجاءتزاجابلاط_ج ليتم كس ناو تزاها .اوسناستست ىستح 000000000 اب 4

 ايل ئيكرايتق فلي كح اع بج وصاكل ازا كس تشناو كا تززاجا لوصت ليي هس قت اجاكس اتم اذتب لي تشن

 :ركحضإب رد يي دواس قدار هذى ن ونس مالسورعاق اب دجإ كس تنزاجاركه سانت مولخما سس ثمي دع .اهلها ىلع اوملست

 ريف نشرك كي لس كروز «قلاتزاجا ةراشلا ب ”ةحارصءلجي سس فوج لظاد لبيك لاذ خيسا د لوم نكس 1 لي ايكدك
 دهس لابس انم اناج لاي كس نات زاجاربفإ 1ث وب لش تبلاح ىلا نا: لئادوخ ايلضروع

 - ل تاج © دئايروناج لاجمل -<س عم كط ابد ولد تاي ظيرلا تويبك
 هايلة اس ئداضب اتم ن6 ةاناخ

 -_وباجرلو داركم يق يجر فاسم :ةلسف
 دس باب دساكض ماع كس قاب و ديد مكتاكرعب لعمل ب تي آب | هدئاز نم .مهراصبا نم اوضغي

 -لي رك مانت اورلقاكى داش كن اركب ايكايد مكر بلدا ترو يوم درم رش داش كح اح عت" ىمايالا
 كسلا ع لاعرجج- اج كد واذ 7لك بأ قلو نب تفطر وفادي ركاب بسلم .انصخحت نذرا نا

 20 قرتحمد# اسكس تلات م وهف سا مثيب كس لا ع قدور ضو ايضا

 -ه<س مهل ر وفغ ترابعل ما انج توزر .اعاكط رش م لا ساب روم نادل كام شبل .نههاركا دعب نم هللا ناف

 لعب ف ءاج ع ناكم كس ىكبج كس نايباكب اد رشا وم لفاو لش لورع لس سرسوو 00000000 4 عر

 دوش ل نوما تر رن كت ل لك ةيرغ لا اييجوركب لط تززاجا لك فوم لاو ردنا كس رك م السولدئاهن بحاص
 والم ت باوج لوتس ددئا بج كب لطتزاجا يجرم نالت يس ركوب سك جاب - ا

 هوز ايل اصاب در ماب بج لالي لأ - لإن جس اجان [لق باها دج وا يا رفس ”قفور افر معترض دب رمد يك ثوم تكس دمج لبا
 مطرف تضايرو ن_ مشل | قوراق وق لوب تقاعس دع هللا ب قورافرعتررنتت ل وصولا ترض بن ا



 مسمع رسم 1 »#»#  ظرونلا ةروساهرسكوراي مرو مراج رلجء ن 0107 توم رت نمل اك

 ؟ كك دج سيك باهي آل

 لاو ول تا تس اجا دعب كس ف ركب سلط تاجا بجرم نخر كاك لانس ثني دعو فذ دنع هللا قت ئكومولا تمرظتن>بب لما
 وصولا ترطخ سس لابد - لك اج ىدازم ليمن رو ورك ب تدان لوري ثيي دع لامك يان رع تررت- ةجساي انجالي

 ا م مترك كاك ركن ايي ت ناداني لم يايا راسنا دعشا

 شئ تس ثنا شم دعب لاق روض آف بس متل ابك ل وكول ووجوم ل عمل كا 22 -ة: تعد ثدايش

 يرد نوف حرا 7 ري تررطحرب ل ىذه د تدابشركاج اسس“ مشا قوراف تررطتروا يلوم جت اسكس ديس آ
 - امتلاك شير دم لا 5

 رك سمر عوارقوا د اب وما عك حاس لكلاب كس هاو ءزلاو شل ككل اء تاجا ىلوم مولخ' قكتساب ب حس شي دع ل ”1حررط ا

 يا ا

 ريو كدت اباياكويت اوس لج ناكم ىلتبلا_ب#ح ىرورض ابرك ضحاكتذاها ل لاقروص ل وفود ءشان ذايب: نادم نام رت

 هس لاب اك قس حس ىلا ناك نادر »و حررمط ىلا جة اب امج لس تس سا نلاكم هو ع ل الح أعرشفج هج شدوا لوكس

 جس انلعاج آباد” كوم تاجا ل ارواون دن اي لوك هاج
 ولوو_وركش نوصل | لوك م هك ال تذاجامل يك يامرفرمي# مكوب اكل وفروع يك ايكو ل ودرس مي جملا باطخزيغ

 تت زاجا ناكمبحاصرلارب كلا, تاجا ررطو ارواج ديفم ىةديفم حررطرب وج مس هل د ذ كيأ 6غ يسد ثاكذج كدس ام تب
 وامل نبا لكتب تكلا تنام ترد بارت جام نكد رابط اى راوكاخ ىكي سا لد
 وكلي لن لكم ترا كسا لل ومدن ماي اكل مث مي ىسكرع لج نوم تاناكم كس خرط ضرك ا تبلا_ خس ام اناوم لاو

 ثل تاجا تقول لغاو ل لترا كرر لا نورد ل قت اب لب كو «دنان نام تاخر فاس الموج تزاجا ماع كلظاد
 حس لالش د ورضا لوك

 ايكايوركم ارت انمي دوك ور زج نجرواورا زكى رز هزي اج ل يندر. اكيد مكوك تسانموصروا نيم 0 :ىاركايو تنع

 ل كاع ًازج هدر لش تعناممى ارك بس اه انحيرداي- هج قرت ك-دابقرب سالك د كرك شارل فرط كا

 ررط ىلا ءعس ارث روا ف اسفا تاتش ءانج ووك ذا ىلوت اسس تروجش لغد نون كح وم حب كح قار تدهش اهنا كراك

 -هريخو لب رروصتتز يبل تسمو انس
 هو ا ا دوا ارك ايام رفا ةّيقي روضق آل ايآل ث ثي دعس بو ىا

 كرب كوي رواورك تشات وماكمر شيال” ي سرمد درواوحتر كب ليرظنىئ ياك سي كيا تس لذ لوزن دج نا لرمأش

 لاتاهضررك/مجك ال ملك ايككاب رف جو ىكا_ < انكر م امتجا ضامن كو دري رواء افا نلاسملا لبن ب اكتر اك هر

 -ج ءاورروا فقاو تس لوز مانو - وب تلح ليتأيعج زج لوك

 ىلا ووك جس مك ودم حررها يك يا رفد نو رص اسكس اقر ولرج كك كك نايب تاناكحاوو بدع كس ىلا
 0 ا - لير ظن وفيا وو رك سمك توك فرو حرر عا لح فش اسكس ل تبلت روع

 ل ظنك توب



 سمح رف ديآ 4! اجرولاةروساحرسمرا ههه رابح ريلج» نا ااجرييسض حررشو مج رت نال ال

 ترم نااروو ىلا_ ضو اىنكملاوترلا قطر تومي : دوالطسم ا ترطت لاي كبي روض كك قلق ثيدع

 ابك لوبما م لج ولرك ورع ليام رفح نلا ه يب روضخت 1- لكل يوم لذات هدر تب #1 سس 14 فيرشت "موتك ا
 ؟ كوكي نكد سئأاكوم نا اعطت ملاح فة سافب 4-1 لاكن ايتي د لكل لعد لب نيب ناقد قط قلا لوس

 اك ل ارم دوا سس انك ه درب للم 0 انك تس قراري دوا جامل كتاف كتم“ وشو روكا زي

 - يرانا لهدا ب ب نيج حبسا 8-5 هديا زج لك تبول ظ شما كلود ورضو سام انك ودب

 خيادوا لذيغ كسر مو ساروا يجرح رسم باي ءرب وش امد ل 00116 ٌتلايوع يد ب كاس لورار للا

 نمل تاع وردد م اردا ل ةأرولب سي مك 0 اللوك اهب نييساحررط كا لوب امج
 - لب خررت لوكس اجومت كور لس لحس اسكس نلا_ مارت حراكز كل كس شين حس نلت تلد لإن تس البكم كرا تشر مان

 - خس يانبل ماكسس طابعا قكمعس نلال م رود نتن ا ناي
 لكورب بس كت اسكس لاتروتنارلسم حررط كا جس قكوم 010 تاس لوراد تشر مرح حرر ط لسد ك اينك يار
 اىكانلا حس لور وش ةقيسا لوك ملي ب كيس نامل ساي لوم طايتعا كح نامي بلا - لابن حررت لوك

 مكابي دعس ايد را رق مارت عتسا فس مالسا كوبل لبعث هس لوترو لا رسمى سند لع كس رك تكس نستروا يفر وصلوخ

 ار لا كس را للروىرصود سسسكس لودرم كيسا و ودك ماب اهيل كس ثم و يس ل تياور كس قراخب

 وع روك داود صال

 مامتديضت اسكس لاتروكب كسر يغ ليتر وت السم ضن كس ومب مولع لك دخول 0 قورافرك بولا
 رداوم لبو مقيد اوبة سوقا كنلادوا لوب سل راكم اك نم كج درعوو حرر ىلا... لات اج قبر كي لين لك ياج للغ
 هدرا نكي لبث رت لوك ب تنعي ذر اهل اح اسكس نا نس اهيبج ل ودرم مرح تحت اكن اومن تااهثتلا فرط كن ترو يمن
 خخ علو طاطا كس نا ومشي دنا كدلك كح لوجئارب هس ناروا لوقا

 د ميت تظافق ىئارلاب و تفع ياو روكروا و« رشي ا اكدتف ىل لام رح اوم | نلا دس مالساركا يوك

 1 , نان زول فا دوا دوز الاي دل واحس لاول فرو كايل م اكحس ايضا جرد للا يمال ارو جس

 زاو ورم كج ايكط تمي ف ءاهتف تس جب قا لوم ريوتم9فرط كالو كح روا_وم ادبي ذاد لك ت ارو لس كاس ل
 : ا ل ا ا

 اىرسور واس ايكدنب حقت وتسار مانقكس كتفروا لن كدتاع لاي دنبأيددلق لف مالسا فرط كيا كنج وس يس 1س
 ساروا قرات لتشمل لوورسروا ل ةتروعللي لبى ف ارواج اب كيس ساس حررط حرر لي رود تفاب ل روا بيم لا فرط

 نو ل نك ينم نان ىترنا نط نانا لل

 ابلوم كرش داش موووت ورك يوارى داش ىف كلا لوس لول ويب يخل وج حس لم ماك داشرا 0 ةةستل

 هوا لس كروب رع وشاي رم وشم تروق لب يش ميا لككوبك- لوم ترش لايت ىكنلا لب تروص م هريخو ل الطروا تاو



 مساس رس تع1 ا وروتلا ةروسءا حسبي داي راج رج, نال ااجريسضتجررشو لج رت نيله

 ل قع حم نا لَ داشرا لكل ع ثهواعا ل اهيج_وم قرش تس وو قف الطو تافواي وم لوم قا داش ىل احس

 لاوس حس لاك ات لاي تكد هس زودت اوم تدفن كاش دواس رك اك هددك نب اه حس اوم انكر تسع دورا تدادف
 - بجاوانرك حراك اوم تدادق ل ران جن ل يل ركضت وم

 هددج ريكي فهي زح_ةجس اي ىل دارك داشاكن ا لوم لال اك كلك ولدنا رول لوما يس ال ايكيا رفرجب
 ونت ون ( داشرارب -اكك داني رادلاب ل م حس مركو لدي ىلا تت ادخ- ثجس ايه وار قرا كا لوم بعير تروا تسد كت

 لكم ناكر لكك اهانيدرارقش ناك اكن الفاو كسي بط طم اك إي جس كس كس فس الد تقر فرط كى داش
 لا تريشه للا ا هوك يسرد فزلاو اوبك نا رت رورو كس يئاودنت [ىاعتادخ رق سورس

 ماركس يب فرص بطب هاجم ى لص انغ يقاس دعب كس عراكتوك الفاو رمقفل باك مس ليتر دعو لوك ب تي آني
 ىلاعتامخ كن لوو كول مكن مخك لش ثيد حب بس اعاني د لترا رق حام اك عراك وكرت تكون ل ومرسي تسالاح قاوم
 ىو وو فيأ حس لل نلا- ل تيبس دامرف تاءاظملا هس لا لاقت ا دغ تس بيغ لج انيك ه دارا اكرم اك اهو بستج روا سات امرفودم
 دج رك حايك ابكروا_ باي داءرف تاءاظنا س بيغ لاقت دض ق2 نان لاك دادااك راك كا كس كن تس كداكدب 7# لإن

 ك ك1 تظافت كى ادلب و تفخروا لس ماكعتسر جتك ساب حاد مدر كلاب حس راكأ نلاءاسوادم انكر دن تدفن
 -ج دش شي دا اك سدت ل مك تع نال اي ده ور

 لي ءاب هس قداذ [ق ياس نا ماله نارك اكس داشرا- ل كل ا. كس لوما غوت < بااطخوك وكول نادي كس للا
 كج يت دوص كل اج اناجاهكت بنت اكم لع تدل ش حر اططصا سن ماعم نجس اي انك يتاكن ا لات قف ين احن ركل عاصم لوك
 ىلا. مالغ هليتقو حبا قلل ركروظنمكل سن اكل واج وم داذ [ ل وق ل ودرك ادا للام ائنا ليترك ارك لكس تلاكلا ةييسا مالف

 لب ترد. هررقم لا وو ركا هوم راينا حسا اك كه رينو تراهتن كيل كسر قت مالغ هداج رك كتتنتتو لا هس درك ناو تمت
 مكس داشرا قل سا يال كج اهم ىت قت رن ركن ارون وكام شرك اروأ كة اجرعراز 1م الغدد قه دركادا لا, زيتم

 شؤرور سكر كس لدا اعرفك نجس اجاني ركروظتنؤكحسساوثرد ىلا كى اليس اهاناجومداذ اكس ركادا تباتكل ام مالكا
 -< كس بات روطا لب <

 7 نارعا ىتيسس لاقت بل اطاكدادما سلب كي ادا لكتب انك اء ىلا غيب مالكا داش رع كال

 هش شاركي ايايد عدوكم الفوب سل لا جس كاطع ليت لددوج نس ىلاهتادخ اي كس ب تروى لا جوان
 نارلساعسرمود دوا كلل اءدك س ايك ا يكن اب ب بلم اسود اك ارواج تدوصليأ لدا لري هدد دنا كل
 بدلت لآ لساو قوز ؟لسزلاوا طرود غل لف ورع قو ورنا وت زكا كا عنو رزقك

 قورف تمسك سس لوي دئاب ىئبااق آكامت حراودوب لم تييللاج هئام ذ- ءاركدن لاي داكدب قدر ز حس لي داب ىف الكس داش
 لاك حرر لا ورك ملكي رب لوي دئاب لادم مح هت احاج يكب مولود ز سا وف ىلركراكملا دنا ملأت تس رك ياك يس هد كس ارك
 روا سوال زن ريك احكى ادلب و تفعروا تحايق ىف ىرادركرب حس ئرورش لب ترروس_ هد زوي تاك نلادح مارت ل كل

 # ل شكك سلس وا بس ومضت تسمع كى ول هناي وا ديك اجلك حراك كس لول دنا,



 زابتج ريع نال اجر يسفثعررشو لج رن نيالا ماء سعم سك عا 30 :جروتلا جروس احر سكو |

 نيم بق يَ هَتَفِص ىأ ِهِو َلَمِرمَملَو ٍسْمْشلب امه رْوَنُم ىأ ْضْوَااَو تاومّسلا ُرون
 ُةَدَوقومْلا ةَليتعْلا ىأ ٌجاَرَسلا ٌحاَبْصِمْلاَو لدن ناجي حاَبْضملأ حاَبضِم اً ف ةوكشمك

 أ ٌّىِرُذ ٌبَكْرَك اَهِبو رولا اهناك ُةَجاَجْرل ٍلْيِدنَْلا ىف ِةَبْوبنألا يأ ٍةَذِفاَنلا ري ٌةقاطلا ٌةوُكَشِمْلاَو
 ىلإ ٌبْوَسَنَم ايلا ٍدْيِدْشَتَو اَهَمَضِبَو مالظلا يقلل كلا يشكي هزل تاههس زو لذا نك تح

 يرعا ىو يحتاب وملئ ذفؤوأ عراَضمب هر ينو يِضاَمْلب حابس كفو وكلا ٌدلا

 ُنكَمَتيالَف اَمُهنيَب ْلَب ةييْوعاَلو ةيقْرَشألِةَنْوعيَز ةكَربم ٍةَرجَش تير ْنِم ٍةَحاَجُرلا يأ ةينانوَمْلاَ
 رونو الاب رون ىلع هب ٌرْوَن ِهئاَمَصِ | ران ُهَسَسْمَتْمَْوَلَوُىَبضُي اَهَنْيَر داك ٍنْيَرِضُم ٌدرباَلَو رخ اَهنِم

 ُبِرْضَيَو ُءاَشُي ُنَم مالسالا ٍنْيد نأ هِرْونِلهللا ىِدُهي ناَمْيإْلا روُث ىلع ٌرْون ِنِمْوُمْلِلُهاَدَه ىلا
 ُبْرْض ُهْنِم هيلع ٍءْيَش لب ُهللاَو اوني اوريتَيلْمهماَهماِ اًبيِرُمَت سال َلاَعُملا هلل ني
 خَبسُي مدد بهمس ايف َركْيَو طع ع نآ لا َنِذ ىلا حسي قمم تاؤيب ىف لثأا

 (ؤلاصألاَو ٍركَبْلا يأ ٍتاَودَعْلا ىَنعَمِب ٌرَدُصَم ّو ُدْلاب اَهيِف هَل أ ْىَلَصُي ىَ اًهِرْسْكَو ِةَدُحَوُمْلا حب

 ع َلِعاف لاجَرَو هل ٍلِعافْلا بيان اهحتْف ىلََو اَبارسُكب , ْحَبَسُي ٌلِعاَف ٌلاَجِر لوول دعب ني اال

 مقاول ركِذ ْنع عيبالَو اس ةَراَجب مهبل شبس ُةَحَبَسُي نم َلْيق هناكِرَدَقُم ٍلاَوُس ُباَوَج ِرَدَفُم

 ُبْوْلُقْلا ِهْيِف ُبِرِظْضَت ُبْلَقعَت اْوَي َنْوُفاَحَي ةوكّرلا ٍءاَمْيإَو ناو ٍةولَّصلا

 ويوم ٍلاَمْشلاَو نْيِمَيْلا يتيجان ّنْيَب راَصْبالاَو كالهْلاَو ٍةاَجنلا ّنْيب ٌبّوَلَعْلا ٍفْوَحْلا ّنِم (ييوُراَصُبالاَو

 ُهللاَو هلق ْنَم ُمُهَدْيِزَيَو ٌنَسَح ىنغَمب ٌنَسْحَأَو ُهَباَوَن ىأ اًوُلِهَعاَم َنَسْحأهلل ُمُهَيِزْجَيِل ةميِقلا
 اقينياَم بيخَال هناك عسر أ باسر قُم آلَ َلاَقُي ؟م)باَسج ريغ ُءاَشُي نم قْؤَر

 اهلا ُفضِئاَهيِف ئرُب عاَعْسَوهَو وال ْيِف أ عاف ٌعمَب ةَعْيِب ب اَرَسك ْمُهّلاَمُع أ آورَفَك َنْيِذَلاَو

 ُهدجَيْمل ف ءاَجج اذ ىتح عآم ناَسَطَعلا يأ ناْمَطلا هني هنَسْحَي ٌُي َئراَجْلا ءاَمْلا ُهَبْشَي َرَحْا ِةَد ا ىف

 ٌدجَي مَ هيَ ىلَعْمَدَقَو تاَم اَذإ ىتح عت ةفَدَصك ُهلَمَع نأ ُبِيحَي ٌرِفاكلا كلذ هَبِمَح 3 1

 لس

 يرسل ايذل ىلع هزاخ انا أاَسجْفَوَف هلع دن هدم َجوو يمل ل لمع

 هي قْيِمَع جل ٍرْحَب يف ٍتمْلك هَل مهم اورق نا ذأ ٍةاَزاَجَمْلا يأ «م)باَسِجْلا

 اًهْضْعَب اثْصّلُظ هذه ّمْيَغ ْىأ تاكش ىناثلا ٌجْوَمْلا ىأ ِهِقْوَف ْنّم ٌجَوَم ٌحَوَمْلا يأ 4 قو نم وم راس هش دا



 0«. اج سرس تع جب "6 ابر وتلا ةروسءا سوري ا مرارتم طع, لل الجر ييفنجرر شو: ا
 1 ا 11 يل اق الار ل ا اب ا ل ف

 جومل رطانلا جرخأ 1ْذإ باح هلو ىنإثل : هل ُةملظَو ٍلْوأل جمل ُهَملَطَو رخل ُهَملَط ٍضْعَب قوف

 نم ُهَلاَمَف اًرْوَن ُهَلهّللا ٍلَعْجَي ْمَل ُنَمَو اه نب ترقي مل ىأ اهي ذكي م ٍتْدّلظلا هذه ْىِف ُهَدَي

 هيمو ملص .رارأا دك هع د
 دمي ملَهَللا هي مل نم ىآ ««ؤرؤن ان

- 

 رول لا( ت اهكرركر وعول ر كس تاجرا نيروسوكل وفود نأ ذس لت )ع رول اكن يش ذروا لاوفامس يكل 2... مج رك

 نا“ ىرد)_ب راسا ياو دق لش لب ذق راج رداع غرارج لش لاس قاط لبا كتل ىلا لامك
 َّ ايروارمضتلس لاد رواج حركرودوكىإ دانيا تسي لا ناترك فد قت ءردوس زوخ ام تاسس مترو هرسك هس لاد_روم

 دس دق كن نوي ز تشر»ريفم تيان ليا_ساتاج ايل نود راج ( لبي قت ىوصرو ىلا بوضم_عس دفتاسس دي دشت

 روا قلمي نش هقول - ركن رواه (فاج لاي كورس, اسس درت ل ماكس متو للا هس نلايمدد كح نادك, 0 رم نواح
 تن الاول وا فاصاريلا ليت اكل ا( جسايكاه ب عس لولود اقروا ايدق ويزين ع ل وفمييرإب_ ىو تمأر قل وأود (رداشم
 لاحت طساروا حس دو كد زب قلي وكل رو كو جرا كش لو وفرك سات مولشم اياك

 تيل لاب ليل شميس كل كس لول لا ادظدو اجساد هد تيابب'ساتباو تن فرطاك ( مانعا ن رمد قم ) تييارب رولا يي!

 ل اعدك رج م ات رثا روا( نب ]كس نايا نار ا ناودت ا لاما سابو« من بيق: قحاب ج ل10

 0 همن شبا قلت نس( نس 6 هايع) لم لو رعت!( اا تف إب تب حارب )55 كس الا»

 ك حبسيك حبسي « قاب تويب ىف)_لوةد نايك ب كلام اشد (سراوو لل نا ناجي ناكل ل نا
 بسور سدت كس لاوزدارمعم لاصارواك ثنو كلبي خس ردص» ودع_حايكا هذي ةررظ ل ونود ورسكروا فل ب

 كوم لئاف بع ]اها ئب قفا ب كس حبسي كادوا اجاح كي ورسكال عاب بحب - اوم لعافاك حببسي لاجر < تتتواكلت
 ترا لاج راك باوج وف هحبسي نم مك نس اجايكل اوسرلا لشم_اردقم لاوس كوم ساد: وج كر دقم ل اك اجو< لذ لاجرروا

 -نث تسد ةس د ؤ هو تخورفو دي رقت روا هس لاذ لي تلف تاهت وك لص ادا زين هج ذي اقروا حس داي كدقلا لمت” كأول

 نا( نادت كمان نلت نق با [ واعر ل نا زل لس جرو لدعم تن لق نق تس را

 ىلا انعروا يزد ت1 رواد نا لنور -هس د لدباصجتا قت تبع وكن اك لامعا كس نلا د قنا ل كوم ري مانا اك وكول

 هس ير لج لن نايم ليس بج عكيا لاثم كل اهغا ل نا نين رفاكل ولوج ر وا سايد ق زرد انس عساتجاج تن

 هب ل لو اعشلك يدوس لير ودج لوم تيد لس #٠ كم لبي ضرك ا ديهايبا ثم _.نلاريم ليت قش ئكعاق<
 ماي د كوب ساق اي الاي كح للا بج كك كل ابي < اترك ايذ لب سدود ىد آاسايب تنس( كد ىلإ تبت لوب مولع يا
 نيكس لب اهب هدتافوكنلا لامعا كس ناكل ج تتكر لايط ري وج كل ورفاكل انمى اكل طلغ هدام اهكرركل ايذ كيج دوا )

 تاق ديفمر يروا راك بس لامعا كس نلا كس انوه مولعم ليث وف لو ومر ضاح ل روضت ىك ارض روا ل تس ذوججول اين وو بسج
 هك سا ضي قايندروا) ايداكوي ارو باح اكنلا هب هقلاوس ابي وكلا عانق لاي كس لاردا ( لح ينج عفن وكب دج تس
 نا وكس ردا لو ردنا كس ردن هس ربك ذب جي ( لاما كس رافك )إي < اي درك احر ل قا تب ثلا ( يد دل دب اكل اما
 هسررتا هلل ريدا توم لدا موا كس لارج -وم نروضروا كيأ ريدا كس روم لارج وم ايل بئامح ل فس تروم ذب كياك



 ريح

 مم حسمت 1 88 قررنا ةروسا حرسأورإ 68 هرامج رلج» نا الجرس حررشو مج نتا اهك

 نا) هسة #باييا لوكا 7006 رات كل دإب رج روا ىلا روم رسمت لوا جروضسر سود« اج ردخم ربك ك0 ل

 هثلاول لن قش ) لاير ون حس أك كس ادن تيار دون وت شاول جوا لكل ايا لوكا كتتك د كس ساق( لن لد

 -( انساب لكتابه د سددت تيادب

 هس تييفإكو لا كياردن لذي صاع ايل يل ل قتل ر هم لق ماوكر وف .تاؤهسلا ون هللا ..-........: بيكو 0

 .انيف لمن قتل لعاف ما عل كس قالطا تت انلسوم لئيم ادخ تااذ ل الطا اكل ا كساس اجاج ايكك اددا حس لاني اكل
 هج قرورم

 0 | ل ف راعمو مولعوج لب بلقك لزم .ةوكشم رونك ب ترابعع_فوزح ف ئاسم . ةوكشمك
 - ور لكلا تنرخنو لوا هس ادت ديس اكن ملوك هس لك ديب

 + ةرجش ردم لربه نيب ففطع مي اب حس لدب ناب .ةنوتيز

 قرر لا شيب ما - لوم يلم تروا لول ثلا لك حش ؟ جروس لله لب ايبا .ةيبرغ الو ةيقرشال
 - لج قتر نرش سرك روس نا“ رعيش 2 لانج كو اهي كاس تلك

 ىف ةركشمك قوي تدابع لسا لك ةوكشموب تضرر رمل لل بارع اريج لج للا .تويب ىف

 0 ها هر ندر وج رف كل حابصموت تذمر تروس رشد .تويب

 وه قلختلر 1كوب توصل نايك جايك فقو يداك تدي لي لقرون لاك دقوب قلخبك ب تروص

 حبنمي لوم ت رابع ل سا_وب قلخ 0. حبسي ل الدايت تويب ىف و وحبس وب تدابع لش كنوز

 اكد اجايكف قالب تدبب ف ل للروصود كر .تويب ىف لاجر

 هب لومي واد حلاو لاصحس لوتفم 1 0 لاجر طرب ىلع عضم زاب .بلقتت اموي نوفاخب

 كأول قوم تع بدقة روا كوم لب رظي قل طمس لوقى رم ان وم
 رجيركومرلمب لولو ديرما با رسمك ىلاطءادتبم مههلامسعا لصاكل ا .اورفك ب ءادتبم ل وصمم 1١ ورفك نييذلا و

 - كل واءارتبم ل جرش

 دعب كس ساس الاد تنك تيارب رون ىت ىلاهت ادهوكت اقول مج قل نع ز لماروا نلامس [ل لامك يس دارا -..: :4 رش و
 مب لام كلاس لي بلقك نؤموج تييارب كي لاقت دغش نيج ىت ىلاقتادخووخ ولكي نكس لنا عقر اكريلك هر ون لضم
 اوك < قاط للام كرون لد كس نذوب بل طم لن ترروص ل ئا_عس نلزم قرم اك لا كيد زف كس تروا

 9 نوم زهساج 3 ا كهرعو نا آس اروا كوريل س لوناف ىرولبوكلاغس كل دع نومك

 جس ات“ اليكم روافافشو فاص_[وج نك ىدرشتح

 مع نو دول ا رف وج شراي كس ناخذ جس روهش تش برع 4 لافس» تفاطل لبا نوتز نفر

 دينا 2 1 كيارم ياكل سالب ع لك وصفتك برو قرش ياك يبل طم غرر مي

 ناي رع ردوا كل ذي يور ىن تلك ج جردوسل مس بنا لق رشمن خرر اكل اك ايا يكن ايب بلطم ىكي



 مم حاسم س1 جل" لم رونلا ةروسءا 0 سورا ٠ مدابج ملج» نع يس 2 2 5 ١

 قر قل ال رو! يوت ف اص تسجيل 0س ل طسو مللي - ةساج ثم اسس لاكي تس سو وم بوت جدول

 نهساتن# نرروافاصو كاي وكلت اكسل جو لبس جس :

 لس الجرم يوك فيلر تاروت ل مجرد للا وو ل ل "قد بشت حس ناوي زون امبا ل ناؤم تلرعب

 لامع 1 هوم اصر لج ىلإ رق قرات له فتاس كس تايفيكن لا - ايكوم + رانا تاس كك ل" 1 ءاركر ها ند قو

 لييترجبر وا لب اوم زيت قو ر لوم عللي أ لع اع شرم يقوم سير اد هس دنب تفرط كياوج وم امك ل كاكم كباوورمجي دوا

 وى لوب لو عت” لاينشور تب حج أو زيت دق للا قش عاب كددجو نا لع روهشتل ع ىقواي كشط دجاكن وج لك

 -ايكا ارق رون ىلع رون
 تيار رول بس لاقت ادغ لع بلك نؤم لاب او اناتت ايوك هد تس دول اثم كت هاد كل دك نام لاقت اد خو
 -ج اقبرازت كك لكستنورج رواه ىلاج قتنب تيحالص كن تل وق 000

 تاب ملت لن ىلع كن حسبو لا شيا ريكي فرك سد تسد لانس [تءاع اك لد
 - شح شاور اقوداب زك وهاي زك لا كاواروا ساحل

 وبدا كن لامك س١ 0 2 نا ليث سرك دابع لع لوران لا انما ديفاي تعاد يمل او: ذاشارمجي
 12 كاب ع سر نكاح ىكاإ كى اغنادخ ماشو 6 ورع ات -ارضم>_ ول اجايل ماناكي اتا ده لل لادوا ةساج ايلا را
 دعا تدك 26 ليلو عج شيع يل يك ب اتاجاي ارارم م اود لل هدو ائعتس ماش

 نا كنج دارم قرنا ىونخمللب لد رارم ىرتلب دام لابي نكي لإ كل ل كرد قزم مق عفر لم عفرت نا
 - مير تو ميش كد اسس

 ا لل قو لمرات نان حس 31 م اواروا زارغوك ارنعتت راك يك يامر فري

 ترافل ف عرفو وجواب كس جس دهس ؤي لم تاطاعم ىو ديد ليث تسدد كلب لادا كيرف ىلا خايب رج سرج سكس

 كوم 2 ور نبي اكس طوادغ ماا تسميد لك ققنو تيخ لاكي زين لتتلح ب قسم قوت وكم اوازعزوا كرك سبك

 ىلاهتا ده هولك لاك[. رف طع تنج قتل ازجلا نتا ىلاغتادض ل هيتس لدليل سدا زور تنور أ

 دينار مدع لول كل لناح 3 اسزا وأ اي انتج نس مرلو ل هل

 تيا < لك ورفاكن ال يأ ليل نيمو لع نا 2 لام ناب لالا افكر حب لس ذ ركن ايب لاثم كن يؤم

 ناد دراوديمالس ترث 2 ازج قد اسروا هدأ لدفاص ل امئادو لب اطماكس نامكاتيا سد جسد ماقبل ذسا

 سس م نولكج 2 لإ كازا هيد لانك ان 2103 0 تير هس ردو الا احب ىسستح ىو لاشك

 ايي كت ناد كانا بع نال اب تر زازا ىلإ رب نع رار عي راح ل 1 لور تل نر و

 مارك ب توحد افك ةررظ ا هس قكر ل تا كتم تربت كا لكن لانو انك ىلا لابد كبسات دوا

 سلم لكلوك إي ناك حور وا لوم فشلك: لام تنقيح نلا نادك تميت نيل ل د لا

 لور دءاجلا كت رص اق
 تياغ لكنا - اه لبنك مارون لول اك حر [ ليم ةروا كح ركروا بم ال تس ترسو كل ورفاكن لا اثم كرسود دوا

 أ
 جيس ص !تع



 رار ريل« نال الجر يبت حرر شو مج 2 نالاك ته + حنا سي روتلا روس ا رمت وراي

 ١ و4 و4 باع ريا تس يةارواهس اهكر يما 3 نس لوجوسهتب هت بنا تس يدل ول رصدت اردتم ريك ام كت يرن الخ

 - انك دم اعجب ساروا خوسرد روضروا كر دنس غرر ردا ىك دج كر دش عس كي داجوت ب ءانديض ف
 ادخن كي راكم اهناروا ليج راهس لوك اكن لاك ين ع دج رحل يب ليكي راج ىلا تسجد سموا ارك سا 257

 دج اماجذب لع تللب ركود التم لم تلامج هرج وا لألاو غييسد تييادب لوك ساس دن تييادما كد وذ لات

 ني ِرئاَط عْمج ٌريْطلاَو ٌةَلَص حيل َنِمَو نم رألاو تارخشلا ىف نذل ختي هلا نارت ملا

 'ٌيِلَعُاَو ةَحْيبْسََو هتولَص هللا مِلع د لك نيس ُتاَطِساَب لاح اج ٍتِْفَط ٍضْرلاَو ِءاَمَّسلا

 ِتاَبلاَو ِقْرَرلاَو ِرَْمْلا ُنِئاَرَخ ٌضْرَلاَو ت ٍتاومّسلا ُكْلُم هَلِلَو ٍلِقاَعْلا ٌبيِلعَت هي «(مؤَنَرْلعُفي امب
 أَي هَنبَب لوي م قف 0 اًباححَس جزيلا نار ملأ عجرم «مِوُرْيصَمْلا هللا ىلإَو

 ىَرتُف ِضْحَب َقْوَف ْهَضْعَب اماكز ُهَلَ هلع من جاو م 0 ركل

 ْلَدَ ٍءاَمّسلا ىف اهيِف ٍلاَبج ةدِئاَز ْنِم ٍءاّمّسلا ّنِم َلّرَمُيَو جِراَحْم هللخ ْنِم ٌجُرْحَي عمل قدْوْلا
 ةقرب انمكرَعي ذاكيهاَُي مَع هفرضيو ءآَُي نم هب ُبْيِصْيق هَضْعَب ىأ هرب رول

 اًمُهْنِم لكعب ىَتاَي أ راَهتلاَو ليلا هللا ُبّلَقُي اَهَمْطحُي نآ هَل ٍةَرِظاَل «وراَصُبالا ُبَهْذَي هناَعَمَل
 5 ىلَعِرِئاَصَبلا باَحْصأَِل (ٍؤِراَصُبأْلا ىلوال ةلالَد ٌةَرْبِعَل بِلا كلل يف َّنإ رَاْلا َلْدَب
 هبطَب ىلع ُىِشْمي نم رم ْمُهنِمَف ٍةَقطن ىأ ءاَم ْنَم اريح أ ٍةّبآَذ لك قل ُهَللاَو ىلاَعَم هلا

 لع نت ْمِشْمَي ْنّم ْمُهْنِمَو ريطلاَو ناَسْنالاك نْيلُجِر ىلع : ُىِشْمي نم مُهنِمَو ماَو رمز تايخلك
 تيا آملّزْنا دَقَل «هورْيِدُق ِءىش لك ىلع هللا َّنإ ماَسَياَم هللا قلي ماَعْنالاَو ِمِئاَهَبْلاَك عب ر

 نيد ىأ #مؤهيِقَتْسُم ٍقْيِرَط ٍطاَرِص ىلا ُءاَسي ْنَم ُىِدُمَيهَللاَو ُناَرَْل َىِج ٍتاَنِيَب ىأ تيب
 َمْيناَمُه اَنُعْطََو ٍدمَحُم ٍلَوُسٌرلاِبَو هدير اقدام تماما ىآ َنْولَوُقَيَو السا
 نْوُصِرْعُمْلا كِئلوُأ آَمَو هع كلذ ٍدْعَبَْم ْمُهَ ْمُهْنِم ُقُيِرَف ُضِرْعُي ناو ِهباَمَكَح
 ُهْنَعٌعلْبَمْلا ِهِلَوُسَرَو هللا ىلا اَوُعُذا َّذاَو ْمِهِتنِسْلآِ ُمُهْبْوَلف ُقِفاَوُمْلا َنْيِد ُوُهْعَمْلا «ءاَْيِمْؤُملاِب

 هيلا 1و حلا مُهَل حنو هل هيلا ٍءىِجَمْلا ٍنَع 0 نْوْضِرْعُم مهني قير اذ ْمُهْنيَب مكي

 َنوفاَحَي مَ هوب ىف اوُكَس ىأ ًاَوِباَْا مأ ٌرْفُك ٌضَرُم م مهبول يف َنيِعِئاَط َنيِعِرْسُم «مؤَنْيبِعْذُم
 5. نوما مه كلبك ْلَب ةدوراقإ جر يتااومر روحا يجب



 نءجارسنتيآ م0 جر ونلا قر وسب !ةرسأوماب مرابج رج نايل اور رين حررشو مج زن 5

 بج

 ل الين وج كدت م وا هس لل نع ذروا للام قلوب لو تسد ةس ل كش كس يمولعم اي هيلا فلللا ل د

 رج حس انناج بوخ لات ادمخروا جس مولخ“ جرتروا اعد فيا ىبادكك يارم ( له هس درك اوم نايمرو كس نا او نش زروا) ل سو

 مى لاهتادخ قك ىلاسر قزررول ناكل لل رئسروا ليساب حررط ىلا ) ناس اروا يعز نت كل كت هثلا دوا لن سكك ول يدي
 سا اي دال مت وكبر هاتب راتالجوكل داب ليا كيا طباك يتب كل ايل ع ىبئاو فرط كى لات ذا دوا( تس ماك

 جن كس لداب ساكس ني دوك ابرج ايي درك دهتيب بتل ارجل( ليت ةساج نبا ذك ياكل م, # دلت رج لو حررل
 رواج جار اباعب سول لارج حس اناس كل واه ل لوصتي_ هيب لس لاح لدا ىلرمر واح قكأ_س

 ب هركدنوج اك وأن وم ؟روا) ل لان با فذ سا بج كيس تلاعب كك تي كلت كل داب ساروا ايي داشب بس اباحع ل“

 كس تلو لبا لع(. ثلا ) لا( عاتب رك ىإ ديت نادوكت ار كام ) بانت دامب انثلاو نادر واو تار لاترشلا دوا ( تس

 ضنععس ل ناري -ايكادبي تس( مفطن) ىلا يوكروفاو لاو كج رب نس ىت ىلاهتمطلادواهجس للم اذ( يب تددق ىكىاهتادخ) كك
 لو لح ب لورد دوج لإ هوا نلاروا (مريشو شرالا تارشحروا باسم كر يظ نس ثيب ةييسأ #: لإ 9

 تاتياح# ىلاغتادخ ( هيو سس دنردروا ايدج هج )لب 3 لورود اود ل هو لقا و( رع و تح دنري روا كاسنا تبي )

 الشم لال كل كس ذاهب” كن 7 نقم ) ناشن سوم لكك فس مت كت بس انكر ثد هب زج رج هلا كت بس هتان اديب
 هقلا مترك تك كول( قفانم )يروا عساي درك يارب فرط ىك ( ماطسا ني دن ) تس ادوار جس اه كح تاادوا كس لذان( كآرث

 كح لاا هورك9 يأ اكل يش نلارمجي انام مح( اكل وسر رواارخ شم )كلارا ع هس نامياب( تااسر لك ) لوسرروا( تييتادصد ىك )
 00 بج ردا( سببا طم لاول اك ننا بولس نازوا) شبلساو نامي زل كولي دوا حس اناج رلى ترسب

 ( مس ذس 1)ههرككيلاكل م نلاقي ركل صيف نايمرد كس ناتج لاوسر كن اج تس الي فرط كل وسر كس شاااروافلا( هد ذ
 لي لولد كس نايك لإن ةس آه لاي هس بآل: هس مريت س قس( فرط كى ك) نق اكن ركوب اترك تلبي
 رك مللي نلا لوسراك اد وادقلا كس مشي نار يوكن لا اي ل نس جذب لب كت( حس فرط كت سوبن )باي ضم ( كرف )

 -( كس [ضارعا) لن ملاين تدوخ لل وإدلب سين سك

 ماقيل ليي حل بس _ لو قلكوم ستروصررعتن لبي ع راب كسا نا نا دس وت اا 7

 كرسود-_لج لاجوم نفت بس ل ساكن نان رود نحس بس تروصي لوب حار فرظى ملع دق لك راض

 لك لكر بك هحييبست و هتالصر وادم قُولف طك ادغد وج لب ضرالاو تاومسلا ىف نم هنري جل سي تدوص

 دروس عت لا ز يجرب هك اكو سمج تل ترروص ا جس قو فرط ك حّبسملا كه لري ري لاح ارسيتر واو قول فرط
 ل لاقتادغ بت لك قرم اكن الس هحييبست و هتالصروا رج ل ملع_ت ابكي تنازل احول رط

 دهس ايكا يكم اهلااكم وطول وف امنا كا سيدججس كم اهلا ررطى ا تن وتوت اناا
 ضل لدابف لذ جسق لاجتسا كن يبريءان كف ومددعتناس ها زادوا اترأا اولا زج! فلك . .مهنيب فلؤي

 - لكك كرانناب لير دقم زج لوك ع فاص تاي لج ع كة باحس باح ركاروا لن لان مت #ذلكيا
 ناايمرد كس لولودرطلارروا هذا ذ نم لم تروى لا اهم اوت للرب ءامسلا .لابج نم ءامسلا نم لزنيو



 ه٠ اح مارس تع 4 م زوبر ونلا ةروس ا حسد مع مدابج دلج» نال الجر يف ىرشو دمج تناك

 كوم ازيا نه لل تروص ا_وم لديك ءامسأا نم“ ةرورجراج لحي لام نم روي ر اجرك ناكما لكي يدا

 لب ناس آل اكد ييدمج تجاهك راما فرط فوم يضيحبت لس نمركل از هضعسردعإ لس لاح فنعم .درب نم
 نحر رولا تاور راودلا اخ نسهر واجاانب لكي نايبوك نه ذ_ نير ضفتي جس اتراعا صحي تس لورا لاقي دوج وم

 - ل ةسراخا هد وس فب تانلاع 1

 جن لك ىاتت ادخ قت ادامتب كك تل ابي نري دوا نادي وحبة رقي تانج «نلاسنا ماكس داشرا............:# عررشل ل

 كس تعدب ء_جي_ءاءرفررقم قل رط دا ريح كس تمدايع لك لاروا لم دامك لب وو لاح بسس نم كس نا عت رج رج لج لوغشم لي

 لكيت بسك فهى سال الو لد اع نكمل ير تدع ب ناي

 | دل ل راكت او ضارعا حس ناييادوت وأب فس نوت ل ووجد ا مب لاا

 كس تماثروا لج قت ى اعتاد فصل اكس كات او و كج ركع دازسرب بسان هن تتقدمو دك نلا ىلإ تو

 كا هد نر ا ثا نياك 3 رك لاتارختتو لاا اطول فرط موك ند

 بلو ةساج مب سرد كيأروا نإ لل رك لابس ورمي « لب قسوم سن لكل ئاعو سارورش# ل 08

 بس نم لي آل لت ةساسرب تل هات لاب يارا جس ىفاج وم تشكل باق نين ذ لمي لس لش - ل قسم لشاب تس كارب

 عم ايو و الكر شتضمي» ربا رول رك ديرب سس اهل نلا لب او. اناج لس رب ىدنلب بسانم احرك ديبي وكرار مم بسمانم يتق
 50 حس قلطمة امم ىل ماكسي -اناسرب ساب رام بس نم يأ ارك روان درك مدت سب لش انكر ما

 ع مرار نصل لع دعك سئاز جس انج راجاعكت تورم رظانم بيرو بيجيب كس ىف وكت سيم ىف الات دغك وي شف
 - ماي يلوم ليك اروع

 رداجساميداب نصت ل دد ناب اطمح تيثم ف اجساتباج توا تاس قكل_ءا قانتادغ حس لداب يارجيروا
 اه دركوفك تس كداب بدات ميل اول الو ناج كس لاه اتجاه

 يختار نال لدجور لور كوم آبي زينتا كتي كاك يس داشرا لش #داب ب تق ك ب كل

 50 2 رطوا_هتاتيدرلا لروح ارواب ناز كرا اعتز لاا كنار كج لصق لس ىا قاف رع

 ل حاس نعد ليت لاين كت دق ىكلاتادغ بسك بسيي-<ايدايج ردنا تس ليدل كتادددا

 - لع ووتجوم لبطل ىترمب كك لن

 له كيبي دج لوو ضخم ىراررفادبيب قولك حررط حررط# لاك تا, رف ناي دينه اكلاكت سد قى ا ىلا ختادضرج
 ىلا هرمي هس درب دوا نلاسنا حج لن لاو كلج رب لوري وووج ليث وو لضتبروا شي الا تارشحر كي دروا بع اسست نين كسا
 ربهد هس اتومهو<س انجحد7 ىلاهتادخ_هريو ساي دج روا نادت حبت ل لاو لح ب لوري احدت ككس اديب روفاج تيرا تا عر

 -ه-.:اءرفاديي رالاج جساهاك رطل جسدداقرير

 مارس للا التم نقتروا لقب د اصر. لا رف نايب كل ىا ف ملاعق ادخ ليلاثم ناو يروا ماكدا تستر هب
3-3 000000 



 هعطفارتعآ 400# رولا ةروساهرستمراب ١ ه7 رابج ريع نبل لور يضنحررشو لج رت نال

 لت لو نزلي لن تس ركرا رق اك تع اطاروا نلاميا قاعتس ناب ف كول يك و تس اج تكس ناايب لاوحاك نيف نم عب ل سا

 ك- 2 لصيف ل ويتروا لووك لس نإ بج لينه انوه ف الغاس لق نا لكن لادا ع لوب تاب فالغ هس لاا
 لابو تس ديو لا اوم لب طم كس فاصناو نت 2مم لصبف وق لابو لكك جب دب كول ب دف جس احاجح إياب ل تصدخ لكيم روضخت 1
 - ليث ةساج قل ايو فلكس يرمي ول وم مولاي رواه نقم ذل ىل تكن ادور كادوا ليت تس ركل وغم لان لبن ند اج

 هس نامئااكن لاا ذبل ليت ت.اهبولبي ح فال لي تلادع لم وضحت اوكتاءدقم نا كلا ل تس وم مل اظرف لكوج رك
 - لا التنب ل ير فك مللي لاس او نول

 نأ مهب بالا ٍلوَقلاب ىأ ْمُهنْيَب َمُحَيِل ِهِلْوُسَرَوَللا ىلإ آَوُعد اذإ َنْيِمْوُمْلا َلْوَق ناك اَمنإ
 مل 0 موا#م 5 ماا ا تن #36 رو اظ ةورما عا ساو ع وقع عل
 هللا عِطْي ْنَمَو نوجانلا «مْوَنَوَحِلْفَمْلا مه ذينيج تكاشلواَو ةباجإلاب انعطا و انعمَس اولوقي

 مور اا رو م ميم تس م كعمل عل . مرط ل 2 000 ا وه ره مال

 (دؤَن ْوْزْئافلا مُه كيكلواف ُهُعْيِطُي نأب اَهِرْسَكَو ِءاَهْلا نّوُكسب هقتَيَو ُهَفاَحَي هللا ىَشْحَيَو ُهَلْوسَرَو
 دوو 2 و مرن 0 نا مدة ةرسث ع 2 0 موك عقم ذي ر وأم ظةرد

 ومسقتال ْمُهَل لق ْنُجَرْخَيل ٍداَهِحْلاِب مُهَترَما ْنِبَل اَهَتباَغ ْمِهِناَمُيا َدَهَج للاب اَوُمَسُقاَو ةنَجْلاِب
 0 ا ا هوا مالو واع اع و قو رم ا و يه 2 يبا طوف واوا ار ول
 م هوو َنُولَمْعَتاَمِب أٌريبخ هللا َّنإ هيف َنُوْقُدْصَت ال ْىِذّلا مُكمْسَق ُنِم ٌرْيخ ينل ةفورغم ةعاط

 5 ١ راع رز وب وو وو ثم دأب وو لا 520 0 00 0

 ٍفذَحِب ِهتَعاَط ْنَع اًولوت ُنإَف لوسَرلا اوُعْيِطاَو هللا اوُعْيِطا لق ٍلْعفْلاِب ْمُكبَمِلاَحُمَو ٍلوَْلاِب ْمكَيَعاَط
 2. وق اننا “ب طر يار طوب ل 2 "ت سابا سل روك ا ا يف 50 500

 إو ِهتَعاط ْنِم متلَمَُح ام ِمُحْيَلَعَو ْمِيِلبتلا نِم لمحاَم ِهّيْلَع اًمنإف ْمُهَل ٌباَطح ِنْيَئاتلا ىدحإ
 ِ هل هال ب ماع و ترف طرد 9 وا مع 2 00 2 مردرورو مب

 وَما َنْيِذْلا هللا َدَعَو ُنَيبلا ميتا ىأ «م-ؤُنيِبُمْلا غلبلاالا لٌوْسّرلا ىَلَع اَمَو اًوُدتُهت ُةَوُعَيِطت
 2 21 ا ا داوم » 2 اناا يبارما أ سا ىلا هدم م5 5 5 جمع شت
 دبلاب ٌفلختسا امك ٍراَفُكْلا نَع اَلُدَب ضرالا ىف مهنفلختسُيل تحلصلا اوليَعَومحنِم

 ًَ 5 هو رع دلما نمي اود دال داو او ا راو د نب ب كالا هو“ , "موا لف رقم مل ل

 ءذلا مُهنْيِد مُهِل نحَميَلَو ةربابجلا نع الُذَب َلْيئاَرْسإ ْىِنب نم مهلبق ْنِم َنْيِذَّلا لوعفملاو ٍلعافلل

 هيلو اَهْوُكْلمَيف دالبلا ىف ْمُهَلعَسَوُيَو نايذآلا عْيِمَج ىلَع هُرِهْظُي نب ُماَْسالاَوُمَو ْمُهَل ىضترا
 نو رك دامب مهل هدو لَوْ دفان ردا َِ ْمهِفوَح دعب ِديدْمُلَو فيتا

 ماع

 كلذ َدْعَب َرَفك ْنَمَو ٍلْيِعَتلا مك ْيِف ْتِناَنسْم َوْهائْبَس يب َنْوُكِر ْشْياَل ْنْوُدُْي لوف ْهبَع
 جف او اَصف ُهْنَع هللا َيِضَر دامه هيرْقَع نم لَو (ههوَّْرْفِسفْلا مه ٌكدَلوأَف هب مهن ماع
 | (م») َنْوُمَحَرت ْمُكَّلَعَل ٌلْوِسَرلا اوُعْيِطأَو ٌةوكّرلا اونا َةَولَّصلا اوُمْيِقاَو اناَوُجِإ اًوئاَ ُنَآَدْعَب

 ١ ال َنْيِِجْعَم اًوُرَفَك َنْيِذّلا ُلوْسَرلاُلِعاَقْلَوةَياَتحَتَوَاَكْوَْلاِب ُنَبَسْحَت ال ةَمحّرلا ٍءاَجِ
 ب عجرملا وُرْيِصَمْلا سِْلو وادا مهجر مومو ثوب كأب نضل



 رابج لج, نا الجر سضتعررشو مج نيالا

 لح اروادشا قم ولوج وا لج باي رالف كول تجمل ا فايل نام( وك سال وا ايل نس مترك حش اكو وللي ركل صيف نايسرد كس
 نوكسرواورسك اك اه ل هقكي) هس لومدارماب ول قتال اكن حس لا رفان اك ادد: كس د ذ تس ظلادوا كة اانبك ا« لوس

 ليي لك تما مج (اكدابتج ) لد كيت رك لك و تسد 2. اهك يمن كدطلا حس دوز ذب كليا ( ل تأ قلد

 خس لاس رتب« هدايز يركن قرادربتامر فرامل راهب سا )  مولعم تنقيح ىرادرمام رف ىر هت امن د ليما يكس
 كسلا الهرواوت تس كى رادافوداهظ ان اق مك 0 تكررت ى رول كلاما #داببقىلاهتا مخ( ورك نادل تادوا - ارك يم 1

 اولوستل م لا اول وت تعاطا) كورك ئاوركورركارجج_وركت عاطا ىلوسررواثلا لة يح درب[ آ( جاتوه مط امم فالخ
 اهكامكربب ناراباكل ج ( خيول ) رق كاس ذ كس لوس اكولوبج ق( ع حس نثنم نلا باطخ جايك يدرك ف ذعول اتكيت
 قلم ذك لوسرروا ولاه يهارؤق ل ركتعاطا كنا ذ متركارو( تععاطا كل ) حس ايكا هكر داب ب تاك تس هورس ذه داهروا<س
 كس رافك )لس اتركه دصودقلا حس نا ليك كيت روا للك 1ك نامبا كولو حس لبي مت ( اني درك غيروا ) جس اني داني فاص
 هد تموت ( وكل بم ارسا ىفب اهب لوم قم لن نم )وكل وأول ليكي حس نادك اريبج كس رك ا طع تمموككل ين نان ذ لا( ةسساجت
 لوب تروص كت قا اس مالسا نيد« ني دوو ) كه د تويتس اوك ناوكن اس ايكد شيب كك ناوكن يرد لسروا سكي
 لب اج را رتقارمز كس نا كل اركي لم ينال لكس دالي عسا لكك امهم اقروا ارفاطع يلغي نايدا سدد تارك

 هلت )لج انين كرار غو لروا لؤ د كت داع قرم ليطر شبس درك نبت: لن ناو ءادعب ل فون ناد( ع
 يت ناار فان فول ىت اوس اك ركرفك رحب ل( ماركأو ماعنا) لا ضجر وا( ب تللع 2 كس لقال ايوكر وا © فئاتم
 ش كح لارمجروا لاح دج يا تررط> خذ لونج كولو و لس او كى زرو فالكل ايي هس بسر واب كس هرعو لا)

 اك( لاك ) تقرب كاتومر ركع رع اللا كل وسررواومر تيد ة وكن وكر ىدنباي كادوا( ايكوم غرور شلل دا

 رواج تأر قل وود اتروااي ل نبسحي) كح ىت دارج لق ل بي نزول اير ليش ب قلت حلا لين رفاك ولوج اج

 < تاك ارب كتبي هدروا ع نر زود شاك كك ادوا ( لإ لج روضك 1س ان نبسحي
 وع

 نامل اك ارواج بوصنمم ءانب كورت كن اك لوعق لع يلار ماع .لوق ناك تناك ركاو ف

 كح يردصم ناروا ادم ماري لش ترروصل نا لو تحذر قلك عر وف موكل ودق نير سفن تسرابع مل اوربا كس لا روابي ردم
 ركل ا ترابعملاورعبا

 دلو تح ذب روسو فور ار سايكس ذر هروب اقروا نوكس اك اه .هقتي

 لص وم بوصل واب كتم ددسن كئيب بون اني كذسو< للعلوم . مهناميادهج

 يدك يتولد يكدر دق عدي رضع دهج نت لف د ادهج نيميلادهج هللاب مسقاترايع

 َ .مهناميا ىف نيدهتجم< ترا لصا_وبت لام

 لبن فوصصء ارم جايك م راشاركن اء ردقمترابع مكمسق نم ريخ ل فنصمرعإ ل لا .ةفورعمةعاط
 جس م نك ةفررعم ةعاط مكس بلطي ىذلا ىاوك رمازمر تير كارل نان وكي رفا ودق كس



 دعامات عآ هلع هروتلاةرو فك عددأ 0 صرامج رلج» نيل راجر يضر رشورمج 2 00

 < تح اط ف راعشمو ل؛ جاهز

 -اكن يذلا ب. لصرلل تت سلس روب ةييساوج < .يفيتت تن م لش للا .مكنم

 ومر كر دس اردتم ا وم باج كر دق لاوس دك + ل روض ىلارعارنج لي لاروا هس رفتاتصل مت .ءايش ىب نوك ريال

 42 مهنلدبيل ع لكافكس ىاايهابروم حت او للاحج_ لوتس «يديرعسمل 2[ تيت هللادعو

 ش رس لئافكس كار يدم | روم حلاو لاح هس لوعشم
 كساروا او رفك نسيذسلا روا كوم لاف لوسر م لود وذو عساطو# لاو نبسحترو! نبسحن .نبسحسميال

 -_ لوعقم اكن ادلب

 ديب لكيم ناك تيس دآرةلفي لبسك بسس دلت نس...«

 - مع رك كروصنمواكىزرو فالخ كنا انزم لإ اطمح لوكس نإ ل كا ج تك كيلر ولرب كاروا لن ةسدك

 كور حس لوز نترا تع اجب ساهل متتج ساب ني رادار فاك وسررولادخ صج وا ليد اراب و بارما ول تتم او
 كح و روض اهورك جهد ركن اكن مت نم لبي لب لأب ته كس نا- لإ با الف لع تأ اداتدووه دزاب تع لا ةناج

 كرك ب فرز كيري 2 اجمال «لإئ الد نقل كاكا هك ثم لدا ؟ تسرك راداوروا ىقاوغرخرك [سي

 تعاطا ىراهبت ةاصكش لدم دلع قدتاادغداشرابب ساكس لي اج قلت كلت نااريمرك د وعجتوك وجب للاب ينل كك جسر اح
 قيراط قل 7 مج 0 القنوت لق لا دج ملم [ررل | يون تسقيقت كى راورهارفو

 هم فقاو تع لو زج مامن ىلاقنادغ ور

 ىب كرك م لورسس ءابمتل اب داك افك ىلادركور تلا فس تركك رات كل وسر كس لاارولادقكعسداشبا
 ارابت رك هزلي نتاع ١ - كك ركاداعررط ىروي وك لا ر فكس غيط ووس انتا داي ككل وك ذك دتدادظ م ان فرص ام 14

 يمك ىلا ت هت: ايضرمو ىرتوادش ماكجا دوا تب نو ١ كاد اك مشن طار ل تس لا لوسر تععاطا فرص تيا بواد تعم

 كامرا هتك اع داك ككل ودنب فرص وف ماك اك وسر لتس دل ل كلام 2 لا نع

 - لائم كاكا كر وبك

 رافكي آر آم ضقت اكن لا رب كلل امد ىلع اج لك طبع تنطاسو تموت ت سمه! كيس امك جس ب. اطول يقي روضخت 1
 هيي س نادك اهييج- كح لدا ذاكنز ل وسو ناسا د - كوخ اك نإ تعول نع كود آ- نب لامع و نازرلتم
 وج ل ل اقع كس دامك وقنا فاج و لشكرع حرر كارو ىل تسموتوكت ولاطع سس لأ اتم كس لوم وقم الن كررسود دوا تمالاج
 - لكى و تمولتول جار

 من لث ةايرفاطعربل اق | لات ادهخ حا ليس ركل كر نايا تايضتظمو نايا قم ولوج كج داشرا

 ةتاحو اوف ورعب ل ةهتخ نى 5 قل رود ل قاف روضت انو اوريو كلا بسر ينال رتل رركو ب تسسرو

 برغم جتنا قرشمخ_.اصتقاروا لوب لصاح تاح فر فت ننهي دوا لعوب للا هرصما ماسر واب ر كراج ماسلسيي
 لي تبريرات لا رت ان نلارلس لتجد جس روض ب ناخذ للوطن ذاك لا تنفو كس تحاضو كتب اا - الك يم نإ ديتول

 خت لوك نب كى تقرا تمول تو لا - كل تت ناشي يو فن اخ تنور نافاس قتورام كبي ذلك يتخ روضحت 0-8



 دمام رست ل جر ونلا ةروسءا حنو مع :رابج رج نيل لور ييضنجررشنو_هج رت نيل الك

 نير ةسركت دابع كى اتت ادخل كر طيرك كس لوصتبلس تردطلس, تموت ا نيم او ماقد لسلسياكت اح فروا لوب تنزإن
 ش ل رم ير شاك اوك ى كرو

 رورنكن اما لوج لوج وا ليث مئات نم متاطلكنرلام اد مكاقرا ةنقاوربلغ اك وف رسم كيك تنفو لسا قد تاب يب كتابت دوا

 ةرعو لال ايكيمرفوكى اه جو قع ىو ىلاحدب وفاهم حر ؟روا- تر ىلاج تركو شنو ناشروا تمئطلس كدت دوب ايك م
 3 دمرعو لولاك با تمولكيس لوكواهسي_ارول كوم لشكرمو ناس رف انو اك رك فك وكوج وجواب كس ذ# ومارول كس قرا تموت

 تس لي لام يا رواوحتر قريكر خل وفيكسروا لوبي تركى دباب اك وامك داشرلا ديم كل كس ريكا م نومي
 لاو لس تضر ىكادشدتتإر طوع وكت عاطا ل وسر كارول ادخل زجر ب دواولاك كب ب مان كس ادم قت كل كس ءارقل نا
 تهاكذسا

 كس لبث اج [بل اذ. متسساو غش اء وكي لآ اي لاو ف اذثجتك آل ب كدت نكي يب آلا يكبا فس قي رون
 ارب ىق تبب ييدوا جس اي دركررقم من كرف كنا نس متل لب ل كفر نا باع نس رام رك امير جدارا
 -ت تال

 اوُعْلْبي مل َنْيِذَّلاَو ٍءاَمإلاَو ِدْييعْلا َنِم ْمُكَناَمْيَأ ُتْكْلَم َنْيِذْلا ُمُكَدِؤَاَتْسَيِل اًونَما َنْيِذّلا ابا

 رجلا ٍةولَص لبق نم ٍتاَقْوآ ِةلَت يِف ِتاّرَم ّثلَق ٍءاَسِيل َرْمآ اوُكَرَعَو راَرْحآْلا َنِم مكن َمْلُحْلا

 كل تر دق تلك انعلا ة لصد ِدْعَبْنِمَو ٍرُهظلا ِتْهَو ُىأ ٍةَرْيهَظلا َنّم ْمُكَب اّيِث ٌنْوْعْضَت َنْيَحَو

 ِتاَقْوَآ ِرْيِدْشَتب ٍبَضتلاِبَو ٌتاَقَوَأ ئه ىأ َهَماَقَم ِهْيَلِإ فاَضُمْلا ماَقَو ٌفاَضُم هَدْعَب رَدَقُم دَنْبُم رَبَح عفّرلاب

 َسْيَل ُتأَرْوَعل اي ودب اَهّيِف بابل افلا َىِهَو َماَقَم لإ فاَصُم ماقام لحم م الدب ايْوُصَْم
 َدْعَب ىأ ّنُهَدْعَب اديس ريب ْمُكْيَلَع ٍلوَحْنَدلا ىف انج ناَيبّصلاَو ِكْيِلَمَمْلا يأ ْمِهْيْلَع لَغ اَلَو مُكْيِلَع

 سادو راس

 اَهَّلْبَق امل هد ْوُم ُهلْمْجْلاَو ضْعَب ىلَع ُتِئاَط ُمُكَضْعَب دل ْمكرلعَنْوفاَوَع عه ةقتلا تقرأ

 0 000 اك ا 000 يا ل

 نم نيل ناتج بانا نع ند 11 ذاتسيلف خل 00 اهيا ” مكتب لافطال

 ّنِم ُدْعاَوَقْلاَو يرو ميكحُمُيل مِيِلعهلاَو هتاَيا محلل ْنَيبُي الذكر رابكلا ٌراَرخآْلا ىأ ْمهِلْبق

 نأ حا هيلع سيف نب اخاكب َْوجْرَي الئ نِهرَبكِل ِدَلَوْلاَو يحل رت اوال

 يح ديرب ٍتاَرِهْطُم ٍتجِرَبُم َرْمَغ راما قوق عاَنِقلَو الا ار باَبْلَجْلا َّنِم نُهَباَيث َنْعْضَي
92 

 0 عيساوي اًهْعَصَي ال ُنآب ةلهتتست كاز راغلخر روتر اكتم



 هك انه ارسمي م الم رونلا ةروسء امهر سفور اب ”ءارج ريع ناي جر ييضتررشو دن رت ننال

 ىف ٌجَرَح ٍضْيِرَمْلا ىَلَعاَلَو ٌجَرَح جّرغألا ىَلَعاَلَو ٌجَرَح ىمغنآلا ىَلَع سْيَل مكبر نان
 ِتْوْيْبْوَأ مك داَلْوَ ِتْرِيُب ئأ مُكَتْويُب نم اًولكات ْنأ مكِسفْنا ىلع ىلت َجَرَحالَو مويا ٍةلكاَوَم
 ٍتْويْوَأ ْمُكِماَمَْأ ٍتْويب وأ مكي وحأ توي وأ مكاو تن كيه تع دب وأ نكنابا

 مكر يغِل ُةَوَمتلْرَح ُىأ ٌةَحتاَفُم ُمَتكَلَم اَمْوأ ْمُكَج جلخ ِتْوُيْبْوَ عكِلاَوخآ ٍتْوُيبْومُكِتْمَع

 أ اوْرْضَحَيْمَل دو َركْذ نم ٍتْوُيي نم لكلا روحي ىلَمل يدوم ئف ْمُكَفَدَص نم َوْهَو مك ةيِدَص وَ

 تش عد نقر ناَتْشْوَأ نيم اًْيِمَج اًوُلكأَت نأ حاتج ْمُكْيَلَع َسْيَل هب ْمُه َءاَضر َمِلَع اَذإ

 لمَ ال مك انو ب ْمَتْلَحَد اَذإَف لحسالا ُكّرثَ ُهلكاْوُي ْنَم دِجَي ملا ََوهَدحَو لكي نأ جرت ل ل

 رت هي المل ا نال هلا دام ىلَعَو اميل السل ولو ىأ مكن ىلع وُمَِِسَف ا

 "هلع تاز هيف ةكررت لا دلع نت نع اقل ةّيجت مُهيَعاَوُمِيَسَم لهآ اًهب ناك ُداَوْمُكْبَلَع

 َكِلذ اَوُمَهْفَت ْنكِل (0) َنّوَلِقْعَت ْمُكّلَعَل ْمكَتْيِد َمِلَعَم ْمُكل ُلِضَمُب ىآ ت تيل محل هلا ني تب كِلذَكي

 طخ عجرم ىلع ٍلْوسرل يأ ُهََم اوئاك اذا ِهلْوسَوَو للاب اوما ن دل للا ان

 0 تا َكنْونِؤاَتْسَي َنْيِذْلا نإ ُةُونِؤأَتُسَي ىمخ مُهَلِرْذُع ٍضْوْرعِل اَوبهْذَي مل ةعمحلا
 ٌتئِش ُنَمْل ُنْذأَف مِهِرْمَأ مِهِتأَش ٍضْعبِل كون داتا اً ٌةِلْوْسَرَوْلاِب َنْوْنِمْؤُي

 ع كت لزشلا اعد اًوُلَعَجَتاَل و ُعْيَحَر ٌرْوُفَغ هللا َّن هلا مُهَكِفغتساَ ٍفاَرِصْنإْلاب

 ٍتْوَص ٍضْفحَوعْضاََو نمل ف هل وسهلا يا وو لَ دمحم اوك : نأب اًضغَب ْمُكِصَْب

 ناَدْيتْسإِْيَغ ُنِم ٍةَبَطخْلا ْىِف ٍدِجْسَمْلا َنِم ْنْوُجْرخَب ْىَ اًذاَوِل ُمككدم َّنْز كي نيل" معي د

 ُنأ دوُسرو وللا يآ ةرْ نع َنْوفِلَحُب َنْيَِلا ردح قب فَ ءْئَسب ينس ةّيفحخ

 ٍضْرلاَو تاوُمَسلا ىفاَم 4 هل نأ ا ةّرخالا ىف ذ «سابويلا ٌُباَذَع ْمُهَبيِصْيَوأ ماب ةسف ْمُهَبْيِصَت

 َنوُعَجْرُي مْوَي ملَْيَو ٍقاَِلاَو نام َنِم ِهَيْلَع َنْوُمْلُملا اهي منا اَم مْلْعَي دف اًديرَعَو َئْلَحَو اكلِم

 ٍءْىَش لكَ ُهللاَو َرّشلاَو ريحا َّنِم 00 نع ٌتاقيْلإِهْبِف هيَ

 ظ 4: ملغ اقربغو مول نب

 كتل ىيكر نروك كي 0 ل كي ست روب رح كس روج لع رواوك وكول راهب ولاو نايا ا 52000 6 هو



 ه2 حوار تي 1 4! طجروللاةروسامرسأمداي راج دل نال اجرييف عروس تنال اك

 وري ددرسد» لكي هس دان كيا هج اهانيإ تاجا لع لات ناش تس ركنا( لو كك وم فقاو حس لئاسس لس نلادوا ليث

 كردقسءادتبمومي عرؤفرم ثلث) له كس هدب هس داهتاتفو نك -دحب لس ءاشع ايف رسترواوب تس كاي دراج اوك قيس بج
 لا تدابع_ايك ا يكم اقم مئات ك- فاضعر دقت لا ثلث ايلا فارم جس فاضم كيادصإ كس ءادتنم لاي اني ىف سرت
 ميلاف اضمرب ءانباك. هوم لدبي ب بوصل الشوج ب ردقمتم اقوا ظفلر واع يوم ثلثإب ةروع ثلث تاقوا ىه-ج_خررط

 يمن اوسلس تاق رانا دسجلا نم اهيف بايثلا ءاقلال ةئلثلا تاقوالا كلت 0000 ا< فاض مايتم م 9

 خيرة 1ث رثلب (هوالع كس تاقوا لوب نا )هو( ب ذم لفاو لس تاجر مخ ) ب( سولولك 3 ناتروا هس مالا لك
 تام لاعترثلا - و 2." اي فاص فاس ماكحا نيل تس اقتادخ برر( 1-4 تسدخ) لاي - ككل يس
 ٍ ل تزاجارمفا لش لن تي آي - لاب ب لن يوك وكول لإ طم لس تسمح كا قياروا) الاو تسمح ( وكروما لس نولول) < لاو

 ل لوأولروخ نري ع ل ىلا كيك: تكرر ل“ ضنارواح_ لكبوم روني سار كل وضتب_يس ايكيا رق عر ونمو لخاد

 كبس ا ىف تاجا( لش تاقدا مانغ) ى سيئا ل اب ج6 غروب هس زال لن قبب وا( يس كرك سلخ تل تاب
 روا ل كنا فاص فاس ماا تس ملا رطل ل ل تناجا( لإ غلاب دج كلو نتن ) كرك ناك
 راك كن رج( جاك كردطسلس اكرالوا أديب رول ايكو عنب أنآ [ اك ضي ليم“ ) لايعذو ىذي رواعس .الاو تست, الاو تاع ىلاهترثلا

 _ كر رجا( لور الاول_١ًوربر سروا رداع هدر الشمر كرما ز نيا هوك انك لوك ع تاب اوك لاء قد دن ديما لك

 رواهس رتكروا لي قتيل نااق لتر اءايتحا ( تاس لعادوجوإب كح تزئاجا لا )ركادوا لوم دش ليلا ف ااحكووكت نم ذكي شب
 ,دقك اضموكب كك قر آهؤل رواج دقق اضمكي كل < قد آه دئان -<انناج ( كي بس )رولاتنم( كب بس )ىلا قتل
 عامك حس ورمل دالوا ىفب يم ) ع لور ةيبسا ماك اضمدب لع للا كل هس داهيتدوخ نوار اضم كس كس راجي شدا
 4ك لاقي طيس ي حس لوكس لان في سلوك لايت اهب ةيسا سمح لاما اي سرح بايت اي لاك
 لكنت حس لور خلا اي تس لور لاوالا يي حس ورك س لاؤؤماب نسا اي تس لور لاهحكومي فيا اي تنس لوركا
 ,انلاك- تاجا كار يخلع حس لور روكذن نلادكجس يا بولظم )حس لور لوقسد ةئيسا اي لو لش دانا دابة لايبك
 مك يم زنا لوك( كل سا )ع م6 سلوم ىف لسا تزال شن لورعكن الكوي ةكح امك كلم لوجو م مدع اك
 قراوشو ل ذ__اهكا يتوج لوم ل زان لت هس داب لح لوكول نا تعب ايدل تشو ًاتاعشا) دامني كي ايامك كل بس

 نولول نيس وقول اوم لاو لع لوح بمدرب ( يس د زوجت امامك قاتم دن الاو ل اهكمهتاسسا ارسود لوك ييبسج رواه توك

 انيلع مالسسلا مكوكرداوركايلركم السرو غسا واشد 50000 ركبت #د7#ا اردد كيلر كالو
 حس فرط كىلاقتادخروا سرب روطك اعدك ج( هركايلركمالس لأ قوم دوج وم لوك مر كر كادوا .نيحلاصلا هللا دابع ىللعو
 هقئادج ليث ىتو وف نلارلسم لب وحج مت اججس اترك ن ايي ماكحا حررط ىعاركل وحج تس ملا تدفلا جس زتج هدم ىلا» تكرب روا جس در
 عقب لخ تاه ايكايك عمم كل كس لت لإن نس و: ب ماكل ا قل اي كس لوسر بعج دوا ليث تك نامي اي لوسر كس لئاروا

 52 2 تس اج لبي ةفل لس لش زاجا كككبتب لس لذي تدور ضلك اج تس لابدأت اقئاروا( ك كس هربكو

 رع ومي نايا لا ) بجوت لو تكسر نامارب لوسر هس للارواهطادج ني كول تو )لين يل تاجا( يقوم ا)“

 مثلا ك كس نلا ب ًاروا لي كا يدهس د تازاجا لن اي كح كح لن تس ل نا سأ 13 لي ركب لطتذاجا كل كس ماك نبا



 مرابج دلع. نار راج ريسفر ومب نال
 ورب ةاكنوب دك لاير دز

 رج تام اوك وكول ارلا هد زاد حس قرن اسكس اطئافلا بج هريئو دفا لوسر ياي هقنا لن اي جتا سسكس ما رت بسارألب - 5200 رك“ فاه اي وع نركب ط ايلي بج وكر وا )جس اياب كسر سود كي لن متاح تمم اياوكة ساب كس لوسر فأل
 ترانا رفا سيو ريق دج لق نر ن2 جك 2 ةلقج ىوب لك اعبرف مو 00

 اينو )ب نلا ليكن جبس اهانر) اتعاب لا لإ جس دكت فلات متل تلاد اك وكلنا( لإ ةساج لج رك ايمن بصيت
 لن ني زروا نوفا آى تتوب وج حس كلل كى تطال حرر اي ذب [باذع كان ددد لوك يثأ ي ساجد لذان تن 1 لوك( ل
 لابس لش لتس انناج قتال د ىلا ىلاهتدثلا دوا( هب للفن اي كلامي نك” )وم با متري سي انناج قتلت للاح لا ىلاهتد قنا جس
 -ج اننا بس ىلاهتدفلار وات يك( ارماياعتت١) فس لوبماوجي وجاك دالتجوكبس نلاوور يكس لب اج ةسانول للاي لس

 له ناكوتي تاقوا ثلث_ج تدابع_<ج فرظءانبرب بوعتش ثدث .تارم نلت نو

 نكذب ءاشعهج_ردقعرتي .مكل تاروع ثلث . تاناذيتسا ثلث كو: تدابعب اد: يءانب كتي ردصم ب وعن

 -كوءانركف وري مكل رج وق سيد ب وصنمول ثلث ردوا اوم
 ومارتبمةشلشلا تاقوالا ىه كي تروص ل يارواهس بروج عل او لدب حس رجفلا ةولص لبق نه .لحم زم الدب

 رم ىلا تاروعلا اهيفاودبتردا

 ورثك اري اسس ىرعتم كرمز القئ ريض ت اسكس ىرعتم تس وو ىا-جس كييدخت اب لم للا ةنيزب تسجج رسبتم رسيغ
 هس طاانئام دما ذرب لوعفنول ابل سا ايكرم متووك وضتب كاريدج ليل ضو لن وعقل جربت ةنيز_س ىلاج قدرك

 ثرو لو ةساج كح تسيل كى ت بابا عرشو فرب ل اوماكس نارواد لوا لتيك- لت دارمر كس دالوا لبا ملكدالوات ويب

 ووزنه س نك كي دول تنم ل مضلل لوك ب امك نياك ن انا لت 2 يور اذ لوك ب ثيل ارم كأ لاذك رماغ

 -ةءايكا يدمج داكم لا لاذ ور بداقا
 .اذاول نوذب اليو ًالّلست مكنم ن قللسعي_و: لول ترابع ل صارواوب ب وصنصو ءانب كف وم ردصم يكس لك اذاول

 .نيذبالم “تع لاحم اقم مارس سب نااكماا سودا

 هع هارب تيآ له رونلا جروس ا هرعت اي

 « لوراد تشر قحرق خيا متي باس اهي [م قات هريو لوبدنمجا ل عرور هك تدوس ل١ : ورش

 نم تدورطى ساه دس آداب داب لم ورع ليبثتج,  قلخت سس سولزل غل ابانروا لوركو لامكقباس كس كس نا '

 ها 1 راوشل دنا

 زال يشعروا لد ربي ود . لي تس ذاك َّح جايك ل ناقل نسكت داشرا

 لين يخت لوقو ويت نا( ال أ يرن ابن 92 2+ لس تدحا زتعاو لم روما تلنفو لوتتي ويك ده كس

 ىدتباي لو يوا كح ن كاش نرفع 0 تاجا مك لب اطمس لاا لوم تر ورش قتلا ا

 كس تاجا ككل بي تاقدا سر سود »واط لاوتقو نا لا جري قل سس اجد> نااوجدجي أ تمبلا_ لك ساجدا ىراشب ترو صين
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 هددها تيآ مات قيمر وتلا جروس ا رضوا مراب# رلج» نيل اج ريش د 22

 رواوج ترش لاب تبر ٌلوكبا فرط كن اروا لوم ليوم ىحزوب وج ليتر وقووروا كج آللي حس كاد اهيبج- كبس جان كتل
 وه 3 4 5 5 2 1 م

 تا و وب حروص تلي زراهلخا نكي لي ركش ماتم وداي اكه ديوك س تاجا ليئأرمي ومد لاتحا كدتف تح كدي بس كنا

 -ج رتب( ك كس ناري لال ماكى طايع قلتو نوب يدك

 انياناهكلزجج كاب - لا فلكتيب لانا لاهي كس كوك اق وقسد لش بررعتسيملاب ل : مكانك
 مكنيب مكلاوما اولكاتالعي [بج- تاج و4 ناي رب د اوركتس لن كلب لا حمب فش لاكي - اي درك عروش

 هل ذاكرتي كي ذس امك لش لوم نارا ذ_ كا ايطاودايز حس ترورض ناس قش ون لوب لان لطابلاب

 وكطايطا ترش للا ل الكاب ابد ريف سود ذعر»اسا/ حادة قرولعمر ءروط قس اضر لارج

 لوم ل زانت آي هس نحرك اقل ادتكاروا ذو

 ىلوك لوم نقيل اك اضر لكتامف بحاصكبستج لب نيس د اكو ني رورفعم اي دل ايكو ل لور روك نلا لكس يب بلم

 نارا لاق شنو نا دابق سرعت نوفل ايلابك ع وم ت_ اهب لصفن كى ورك ليتل اضم

 نا نلقاك سس قم لكى ا جوروا لع لوك ل وتسود نيس حررط كا ءلن لوكس لاب ولي لوم أم ءايقي لي لور

 يسلب كرب سوم ناك ل عه اقف وو اضر مدص لتتكركا ادبلا_ت لوم ىلماو اضرري لوب

 كشاف بح اصرا ماكر اك ب ضرك اج وم تبث ىلإ وتوم لع اضر ليتك كوو اعل لوركا حرر

 < ىتزاجا ىكتسزاجا لرعو لسيد كب رص شيم 1 رورضر كك كس تازاجاثبلا_باضر مدعواضد

 الا احزاب م ف_اهكدجتاسدجتاسك ايكوم لايخ ير قلختئعب_ ١ لب فقام رفوك مارك اوص ضب
 فرص وشي _ لب قنا لب انف تم اناا قت و كس جررط سام داشرا كك نس ركر ودق راو وا رم 5 نا لوبا س

 كس اوك هس اهكد تاس كس قالا تلا لت ساب وكري - ةساج ايد ثوب اناصكد تاس ولاكن وداي لب لبا اني كس وسو ىلا

 نجس اطانركب مانجا لش تدوصل اا لوم ئاضد

 ابك ايي بلطي خ# لوضخب حررط ا حس زج كتلك ب ورم يورك ايل كم السوم لضاو لج لورنس ا بحب كيك يامر
 انيلع مالسلا_ لومي طئافلا كس لن هركايلركم الس و وج نروج وم َّل وكل ادوار ول نود ااا

 لثة كايد باوج كلا تش رف لع ىكدوجوممدع كل نانا لكك .نيحلاصلا هللادابع ىلعو

 دي ركاي قوم وق تاج قب ؟ركروا ىت ل ذكر اب ىت قرضا لع ليي روض 1 نون ينام يطل :تلاسر واكراب

 للكس تزاجارمخإ وت ىلاج 1ع ى كت رورض لوك ذاب سارلا ل اقر ااتسر اكن وع لل ل نا ا لينكح
 2 0 يلا ا دعب لب -ةخادح

 7-5 اايمروروا لب رك م مم سنا كل كس ماكو و بتخب لوسر بج لنج اهو وفاراسكى قدك لان ةرت ملح

 ل اج انما تس لابد كس تاجا 8 ةساب 1 د



 هاه ارض تعا رونلاةروسءاحرسموراي رارج لج« ني الجر يفر رشوان 1

 نارك ك روكي روضخت [ميلخىرسوورواومب قروش لل لوكا عررط ا ايدي ارفءمحنج زار الشم وب تروم لليل كسرعا
 تاجا لو ام تن حس لب نا قي يآ كب طظتذاجا سس 14-- ماك رورض قل ذييسا لوكس ليي نوفارلسم

 - لبر ايل كورسا« لايك بس انمي مالا لطف
 قوي روض 1 حررط اوم يسد او آو سود كي لع لب 1 مث حررط شر واوحكر مارا بدااكي لاو مداشرار

 مك يب لطم ارسودرواوو زاو رك هكقلا لوسرأي ......إي ٠ ثلا ىن ب دحتاس كس مارجاو يدا لاكللب - هراكي ترك داي فرص

 هناكاح لي نالباكل وسردللب آن قف اباح كبروا ك آم اج قدك ساي انو تلاحم يي جت اسك نلا تف لبن الب وكب حب يقي لوسر
 تزاجاريف/روا < بجاواناج الب هداك جس اكمال اك ءاهقث ع بجادانب/ك يل يلد انكر تيدح

 تم بس انمهداي ز سرايا نوم لباب بلطس قير وا جس يا انان ؟1تس لابو

 اند نا لكك ساب لع حس لاكركا يني بيتا تاجا ريخبوج < ديكو ك_ < ندتثازم سبأ نب تيب [كرعإ
 - لب اج يب دركالتج لش باغ كان ددد قلب ترغ آرب ين اج اس تن 1 ولت

  لاوحا ماك لزدتبهوه كلاما كك اعأو نا زوج تءاذ ورك س داشرا سوا ةرل ورك اكرا ةقفاورايطقا خيا با

 ل انوا فرط لاقت اد غري بج دواس انناج بوخاكد اقعو لامعا مانت لددنب هو جس لاو ديشل زج لوكس لاس فاو
 -ل هاج لازمة +ك نيا يت ةك لم ب



 ام حارس تعا اخ نااترفلاقروسء ا حرسمو راب رارج رج ني يجر يفتر رج زن نا

 ا ا يل ميم ع ري( هم مدل مد كادر
 0 دل كب 1 0

 نخل قر هنآ َداْرُمْلا َناَقْرُفْلا َلُرَن ْىِذَّلا ىلاَعَت ٌكلَرْبَت مت )ِمُيجّرلا نُمْحَّرلا هللا وسب

 َنيافْوَحُم ) اًرْيِذن ةَكِلَملا َنْوُد ّنِجْلاَو سلا يأ ري هر ٍدّمَحُم ِِدْبَع ىلع ٍلِطاَبلَو
 ىف َكْيِرَش هل ْنحيْمْلْو الو يمل ٍضْرَاَو توما كلم هل هَل ُىِذلإِللا ٍباَدَع

 ثلا يآ اًوُدَحَناَو يسن ُهَرَس الر دقت ُهَردَفَف قلي نآ داش ْنِم ٍءْىَش لك َقَلَحَو ِكْلمْلا
 َنْوُكلْمَيالو َنْْفلُْيْمُهو اَنْيَف َنْوُفُنُخَياَل ُمَتصآل ّيِ م هَهلا ريغ أولا يآ يو ْنِم
 ٌءاَيُحِإَوِدَحَاِ ة ُهَناَمإ أ ةويَح الو انْوَم َنْوُكِبمَي الو هرج ىآ اًعفن الو ُهَمُفَد ىآ اًرَض ْمِهِسْفنآل

 كلفإالا ُناَرَقْلا ام أ آذه نإ اًورفك َنْيِذّلا َلاَقَو ِتاَوْماَلِل اَنْعَب أ «-) اًرُوُشْناَلَو ب ٍدَحإَ

 اًمْلظ او ُءاَجب ُدَقَق نات لاق باتكلا لغآ نه عَ نوْرحا مْ هيلع ُهَناَعَو دمحم هنت ذك

 سلا, ةنولطشأ عم مقتتؤلككا نيو ريياَسأ رمش 1َولاَفَو امهب ىلا ار لهو
 را هْيَلَع ا رقت ىلُمَت ىهق ب مقا كِل َنياَهَحَسَت اَهبَتَتكا
 ,ناك نإ ٍضْرلاَو تو . ١ ىف بِي ريا ملعَي ىذا ُهلَْنآ لق مهاد ىلا لَ ابيع

 يقاَوْسآْلا ىف ْىِشْمَيَو ماَعَطلا ُلكََ ٍلْوْسرلا اًده ٍلاَم اَوُلاَقَو موب (لْمْيِحَر َنْييْؤْعِْ روف
 ِن ءاَمْسلا َنِم رك هيلا ىَقْلُي وَ اددسُب (2)اريذَت ُةَعَم نر ف َكّلَمِولإ َلِزْنأ دم الو

 اَهراَمَ ُنِم ْىأ اهم لكي ناَنسُ ب ةنج ُهَل ُنْوُكَتْوَأ ٍشاَعَمْلا َبلَطِل ٍقاَوْسآْلا ىِف يشَمْلا ىلإ ُجاَتحَياَلَو



 مءاحارسمتعا  «دهزط نقرفلاةروساحرسمفمري 0 موم مرابج لج, نال ااجر هيض حررشو ماج رت نك امك

 نوّرفاكلا يأ َنْوُمِظلا َلاَقَو اهب الع ةيَِمهَل ُكوَُيَف سن أ نّلاب لاق يو اهب منكي

 فيك زظنا ىلغَت لاَ ِْفَع ىلغ اول اًعْوُدُحَم هرْماَرْوُحْسَم الجَرألا َنْوُعِبَعت ام نإ نب يم ملل
 كِلَدب اًرلَصَف رمالاب كم وكي دللَم ىو فيقال ىلإ ع اَنْحُمْلاَو رْوُحْسَملاِب لاكمال كَل اوْبَرَص

 كلل لم ثا نإ كيذا ارح رئكن كلف يل فنرط 4اس َنْوُعْيِطَتسَي الف ىدُمْلا نَع

 هنا اًينَدلا ىف أ رهنألا اهِتْحَن ْنِم ُىِرُجَت ٍتنَج ناَتسبلاَو رك يرو ل هكا 2

 ْلَب اناتيمإ قيل: ارق ىو مالرْوَصُق كلل مزعل لَعجَيو رجالا ىف اَهايإ يعي نآ ءاَش

 اذإ دن أ زها ران بار يِعَس ِةَعاّسلاِب َبَّذَك نمل ان دعا و: ةئاثلا ' ةَعاّسلاب اَوب دك

 «مؤاٌريفْزَو بَضَعْلا َنِم ُهُرُدَص اَلْغاَذإ ناضل ناي ايت اهل اوُِهَس ديب اكم نم ْمُهنآَ
 نأب ٍفْيِفَحَتلاَو ٍديِدْشَتلاِب تل يافا 1ْذِإَو ُهُمْلِعَو هَيْؤَر ظْيحَتلا عاَمِسْوَ اَدْيِدَش اًَنْوَص ما 12

 ىلإ ْمُهَيِدَيأ ٌتَنَرَ دق َنْيِدَفَصَم َنيِنَرَقُم هَل ةَفِص,لصالا ىف نال اًناكَم ْنِم لاح اًهَنمَو ُمِهّيَلَم ه3قيَضي

 مْوَيْلا اوُعَدَت ال ْمُمَل ُلاَْبَق انالِج (-ؤاًرْوبُت ٌتلِلاَنُ اَوَعَد ٍرْيْحَتِل ٍديِدْسَقلاَو لالُغالا ىف ْمهِتاَنعأ

 ريح راثلا ٍةَفِصَو ِدْيِعَوْلا نِم ُرُوُكُدَمْلا كلِلذآ لق مباع (مااَرْيِثَك اً اًوُعْداَو | َدحاَو ارب

 اًعجَرَم حمال ٌرْيِصَمَو بون ُءاَرَج ىلاَعَت ِهِمْلِع ف ْمُهَل ثناك ّن نوما ه دعو يتلا ٍدلحْلا ُهَنج م

 ةبقالَوُئَسَم اَذُعَو َكَبَر ىلع ٌركُذاَ ْمُهُدْعَو ناك ةَمِزاَل لاَ يدل َنو ٌءاَضَيَِم اَهَيِف ْمُهَل

 نُدَع ِتاَنَج ْمُهْلِحْدآَوانْبَر ةكِئالَمْلا مهل َُلأسَي ْوَأ َكِلْسُر ىلَع اَنَتَدَعَوام اَنِتاَو اني هبَدَعَو نم ُهْلأْسَيَف
 ةكئالَملا َنِم هرْيَغ ىأ للا نْوُذ ْنِم َنْوُدبعَياَمَو ِةَياَمَُتلاَو نؤنلاب ْمُهرُشْحَيمْوَيَو مهن ْدَعَو لا
 ا ا را عل م عس

 متَلَلْضَ كرو ئرخ الو لهما 7 نم ٍفِل لادوات ا ةيزاثلا ٍلاَْإَونيئَرْمَملا ٍقبَهَحَمب

 ٌقيِرَط 9 ُلْيِبَّسلا اوُلَض م مه مأ ْمُكيَداَبِعب ْمُهاَيِل ْمُكِرْمِب لاَلّصلا ىف ْمُهْوُمْمْعَتْوَ وف يا
 ْنِم ٌدجتنْنآ آل ميسي يغني ّناكاَم كب ُقْيِلياَل مَع كَل اَهْيِرم ٌكلنحُبُس اَوْلاَق ْمهِيْفنآِب ّيَحلا

 ان اي ُرْاَن يك نتا ُلَقاَمو يفثلاِدْيكاتةَدفاَز نمو لو لوم يلو نم كرب َىَأ كنود

 ةَطِعْوملا وكرت ٌركَّذلا اوُسَن ىتح قررا ةَعَسّوِرمُعل ةلاَطاب ْمهِلَْق ٌنِم ْمُه ءاَباَو ْمُهَمْعتم ْنك
 صا رس نع 5 مرآ ء د

5 

 اَمب َنْوُدْوبْعَمْلا بْذَك ىَأ 4 5 ويذك ُْدَقَف ىلاَعت لاق ْئَكْلَه 00

 م مَع



 محار تع هب "هب حلاق فلا قر وسما جرسجنو راب ءوو رابح رلج» نيل اجر يستجررنو مت رت ندم اك

 اَعْفَد اًهْرَص منن اَلَو مهل ىآ ةّياَتحَتلَو ِةَيناَقٌوُمْلاِب َنْوُعْيِطَعْسَت اَمَف هه ْمُهنا ِةَناَقوَمْلاِب َنْوَلْوفَ

 ىف اًدْيِدَش هو) اريك اًباَدَع ُهُقِذَن ُمُكَنَم كد ُمِلْظُيْنَمَو ُهْنِم ْمُكَل اَعنَم اًرصْناَلَو 4 ِباذَعْلِل

 قاوْسآْلا ىف َنُْْْمَيَو ماعلا َنْولكاَيل ْمُنإالإ َنِلسُْمْا نم كلب امْلَسْرَأآَمَو ةرالا

 ىلغوريضتأ لم ىف لوكا كحال نا لم نفى لوي عضو رْلَو نرتب حبو
 ّ 0 ا ا ا ير نمد 25 0 ا غو 2 ومما د م#رمرت“” ع 2 ملهم عوج ل س

 تي, عْرُجَي ْنِمَبَو ربصي ْنِمِب 4-رزاريصب كثلبر ناك و اًوربَصإ ىا رمالا ىنعُمب مهب متيلتبا نمم نوعمست ام

 5 ري( قي روطخت 1) صاف ةدنب يا( نآرق ) بانك ا يكفي دس لسن تاذدو < لاشتلاع قي لمد. نخر

 يناقرف كك كح نآس باذعل ىلاقت ده ) و الاد ارد( تشرفء اش اب ) كح كس نالاو نابج ايند داس وول ج قرات
 كسل ساروا لي كل لكاس نيل ذو ناجح اك ماذ كلا( تحالاو لس كرف نايسرد كس لش و نترات جو لااا
 روا اصل ذادنذ فلا كلا اك بسس رمي اين ادبي دكر رج رج لس لا دوا هس كير شش لب تولت لولاك ا شدوا ايد ل ارقدالوا ياو
 ده ةيسادوروا لو لولى دوت ( 8 ) لولا كس زج كلج لج كس ره دار قاد ( كارلو )داع اس شلا( نس لورشم)

 كف اهنا هرايود كس قدروا الق دتز كى ء لج تك رايتفا ا[ عموم كى كدروااك حفل ىلع دوا نجم تك ر راينا «ناصتن ىلا

 روا( لو تك رايظفا يسد ىلا تايحدحإ ك- سرع درو ل كح رك رئ زوكن ودرع دوا لإ تك راق لن ايار كى كيت نشل )
 للا يش ) لول عرسودروا ع ايلاطكن_( قي مقل ) صنت اوك كوجارن( نآرث )بل تك مو لج رثاك لولوج

 يروا سوم بلكت ثوججتروا ملي ذي كولي( هلك يامرفذ# ىلاهت ادخلي باوج هس لاس كود كنا ل ىلا نس( باتك
 نورت حس ايلاومكلت صن اوكن ب( ىك ةروطسما خب: ريطاسا) ل صعاب رنسي# كل وللا ل( نا رق )ديل لب جك كول

 سارا فس تاذ اوك ال كحد كي س1( رك يا رف دم سرك راكل لاذ لاهتادخ )جس نان ركء ذب ماش بوك( صن ) نما
 كس نوم )< الاو تضرا ذب روا( رجتاسك نوم )< الاو ترفغما ويوو كتي سرت كان كس نش زروا لوف هس اوك

 وكلاب كس لا_< ابرج الج لي لوراذاي( حررط ىرامب )دوا جس اجامك ا اهكدك وج« لسد ب تس ايبكدك يؤ تك كولي دوا ( .جتاس
 رازاي كك شاعم بسك ءارك ج0[ ذي آس بيدنا نخل اي كح لا!اياتاد رك ةروجتاسس لاهو الايك هيب سيك ويك شرف
 لكاية اج ل تأر قل ياروا( تركت يفك كل ك- لاوجروا )ني اناع سس لم اتم غراب لوك اي كس لت اي( ذي هناناج هر
 كيااكتليطف كن ارم وا ىرام ردا تحي تاه لسا م فاو عراب لاي كس لامك سيب ططم_ حس. خيص اكمفكت ع لكان كس
 لوب بلس لقى سب )وج نس دك دريت كفو زر كى ا ب ولو مك تك ملال( ح لورادتاها )وا ( نور جار

 مشرف لول اي ل بع غروا هد زر كيل ) نو تس كن نايم غ ا بيج بيب ىلا هس ب1” يت دايارفذ شا(

 . وكيس آه اجهوركا_< ناشيلاعى ذب تاذدو-_هكك اي نوار لكلاب وورجب_ كك وم واركل كي وووس (اهت تس جانو داك يشاع نا
 للك تس تبي )وكيس ارا لوم قا“ لربي كس ناك اغار( تس تبي قش ) سد دز رتب لتس ( تا زثروا ُنراب) ىلا

 وكلا هو هس كركر ات خر ذود« هس النجتا كتم ايقوج كل ك- ىلا فذ مروا لإن ركن تمم يق لأول كس ب لسا سدد



 مءحارس يآ 4 «!هلط ناقرفلاةروساهرسوراب رابج لج نال ااجريسضحررشومج نال اك

 تلاع قصف مج لوم اد لوك رط لا لبي بشن تدشوو )كس لس( حس قرود ) شو رفو لج اكل لا هي ولك رقما
 لاؤ رك لج واي متر لع لج كت كالي وو نع ذا لا لكم كافور دنا كس شا دوا جس الكس زعد لد ل
 ل ًاناكم-_ < يروم او لاح اهنمرواحايكاس دب ررط ل وو دوي رثت خر وار رش ًاقيض)كل لت ايد

 سا )هس لي رايت ومد وف ( لو ةئيسد بارع اكل اع تس ا قوم مدقمري فوصوم تففص كو راكب ج ناي لك اناكم ع تن
 قي ا( ترريصم كك اي) + اكل يآ راهن توسل داو تسلك ومحو انآ( هناء ناك
 0 روا_لص (اكتعاطا كننا) ك < ناد هسا اش نوتات ( قكاراعج كيس رشي اي ح
 تساوخرد لاق ر وام ذ لس ر كروب كس ناس هدهد يه لئر شيب هد( نع )6س ل لي ايدو دب لابد لأ تاك

 ركو صو يل د ذ كس لوسر ةتيساو7 فس بأ ال (كالسر ىلع انتدعوام انتا ا يردوا مبا كنا قرروا ل

 تحور ل فاو لع تنج نا أت اثنا سال لاروع يب ركع سا ورد حس فرط لو نإتث رفا ارإل تاه اهنلر

 نش جون اوس هللا مووكن جوك وكول نلاروا لأ يركع ةرثلا زور نموا( - املك دعو ح نا ل يأ 0

 رج لو تأرقل وفود تاساح ناورواوتاس ى مه رشح( وأو رو لونج حررط ارو ني ترن تسر طح_ عش

 ؟ح عك ل دار( دن سا قمار ناهس ري فس ليم يك 0

 < لوا لوعفم ءاسيلوا) ليكي وجوكل و ذاسراكرواا وعكس تس 1مم هوت لاب كرام «دفلا نااحبس كس ليك رع ( ني دوبتم )٠و
 -( 2ك ريك ل قلع ائاذ نمدوااك دختن

 روا كي العيوكى ند اي لكي ايدك كل اهي( ركع د قذر ترثكر وار وط )ايكو دوس [بس ووك وب كس ناادواون لا ونس بس 53
 باوس_( د الثبتوكل ولا قرات( ف قت لودوبتشيس داتا هل ني دباعنا ىلاقتادغ تفو لا )جس دركومدابرب قتدوت فأي
 اذب مثعسا( كح كت د ) يدا ذيك كلك 5 مجدا قك تدم سمو رواوم لع لان( وكب ازع) ورق موت
 نال ل اهلك تار

 حررط لك سنا يس )كح #2 تلج لمع لوري ردا تح تس اهكى اكس لي يي رج تع لحي تس يآ مكدما

 اقرت 2 2 ترسو ى لاح نش مف مرا( ع ع تاضازفال موو كيران اذ تب ل

 م 2 تل لوسط 10001 انكسرت اسهل زروكفي مرارا امس راهي وت لسر دنت جت اسس بيرام لش ع

 ردا ( جس اج جركربم ع كسرما لع تمم اهفتسا اوبن وركن اك رب شت. ذ [ سا ؟لس وركربص قت باق ( ليت عررط كلوا
 _ حرك رم اثم اكرم دوا اتم يزف[ نولردا< جركريص نول )< الاودي راذي رادرورياكيآ

 تاي رورض كك كت ناصتقنو عن شئ تقف كفاضم لي ررضو عفن ناايياكن تمل صاع 3 52000 نو

 - لوم ترورض ناهد قم فاضم قتل لا لأ هس“

 < ان لاعتسا ىرعتمر لويس بوصنا سا و ءاج ًاملظ كس له لمتروا ضفاخلا عر زج بوم“ .ًاملظ
 قلو اجلا كرس ناكر ولعل اسماك اكلاعتساراخن م ةابي كسري .نوملاظلا لاق
 هب تدابع كب يطخروا بس فو ذرب اربماج لوصول جاك ٌقرافيب داق .نوقتملا اهدعو ىلا

 هس كوميك اهل اهدععوبملاو ثول باج كل وصوم ل تروص ا مهل ئلاعت هللا هيد وملح



 مءاحارستيآ مهط ناقترقلا قروس ! رسوب رايج رلجم نيل زجر يضتررشود#تب تنم

 فلاوأو زم سود السوم قي دواس حسوب لاهتسا كر رثو لاعتسا اكفللا نايمرو كس لوز: لولو .مستناع ٠
 - ة اعايدرك روك سرسود كس كل فاو نا ايمرد كس لهو فنلاروا ع اجايد لب س

 : نمش دعي تلاه ايكا يكل اعتسا 2 هس ديك ا ناك قع هدئاز نم-اكاوذجخصت < لوا لوعفنب .ءايلوا نس
 تاه لاف لوعفم كنود

 نحيل لج كوم زوخا سرد بانك قكردصم اروب دوا .ذو عاتب زئاع بج قكرم عك رئاب .اروب
 ا لوك ديار حاولو , ىرثوضور كري لاب عرروص لك ُل_وبررصخ_لإ كس تلا الب

 اهدع ىلاهتثلا قر شك اع تررطح سل فق كافي لوسر ةدادناخ لش نجس قر زر وف روس فكي حس ناقرف ةروس...........: طيار
 بجاتوم شك ىف اين ايباكتسدنكىا ىريبلبا ل كس لونطاب روكن ارك_اهق نايباكل وبتسصض هريجج لن انمروا هك ا يصف سرت
 تتقورب تراهم كركي لارهفا هس ماكتساو ىئؤبطم لوايفب تن تاهو كولش هس داب كس لازم بانك وا هج تدرون لامك

 روا تءاضارتتعاو تالاكشا لينا لب ناار فلا ةروس كل نا جس تمرورض لبي ىراوتتسا كداينب ب روط بلا لاس لب هرطخ
 و تافص تررطفلا قفار كم السلاو 3 ولصلا ملي يا ورفادشيي تلاهجج هت لع للسكس تدين جس باد: كت ابو لوك
 هي ليك دئز تايدورضءبرشو لكأ ءتهير شب ىكءايبخا لع لور ظنك ننا_كت تام انه د تمار آس تايصوصخ

 1 - يملا تر كتخورث

 بيك ك نلا تمير شب - ل تسباو جتا سكس نا لمت ورض قرشب م انقروا لرش ءاهينارك ايلا يامرف لن باو: كسلا
 | < قرورض نوم قترشباكن اريد انباكعراصم تسب« دواجسرخج لكي لأ

 هى رركف ينتاب كل ورسدد ( فج ) دك جس باك يآ باك قي مان لايخ اكن لا ل ساب كس ديب آر
 كس نا رتف» لكان اقلب لرش لمع لوب ىتدنج وكن امك ايت كيدي زع.ايكي د بادج كيش لك ا ل ناقرف ةدوس لإ
 ةرومتسروسبي حررط اب ىف فرط كاز! كس تاببيوتاو نا غرد توداي لش تدوس ا كل للاب تتشعو لوك كيدز
 ا قبول
 ايكايال لزناظفا لاهي -اراحار يي روض وكن رقى ذو تاذا كى ت ىلاهتاد غل داش... 1 42 7 1

 < يبو ايكايكل اهتسا لزناائفا كك بتتكى اس [قرصودرليجا ل موه قتل ف نا تشكر واب داب هتس لاس

 هب مر اجرنا تدور بسسحا ذوهتا ذو ركن ةرقروا لح ومب لان بجرم يأ كروي كائدول بكر وا هدوالع كس نارك
 يتمكن ساروا قل تميادب قلب طم كس كاس تءرورضى مب كس وج لان ماكحا لوكا كا تروس ل

 4 1 وه تراوشد نك كيب ساوك وكول كيس قم ل

 ايد قلم باوج ايكوم من لذات لوك اب كيا رول كارول نا آر قري رلك بس كرب لارتا كيبأ اكل ورف اكمل بس ل تدوس ل
 ارك عيبط 3 اج وم لاتراب قت كيأ سر اسك اسلام دن راو انركل كب شاركو لذات تس جو للا عتددتب لايك
 كح باك ارواهالاو ةسكق رف نايمرد كس لقب و قيس بو للا اهب يكل اعتسا طفل اكن اقر فك كس نر زين ىلا
 - شكرل_ماك«ب يم تو في كبس [تس لال يكي اتي بم اف كلذ

 ' لاه ايد راسب طا لكاس ببر يكماع ليأ مالسا ليكي درك راش فرط ا ساففا كس نيعسلاسع

١ 

١ 



 مه حارس ع دي "3 ]» نلاقرفلا ةروسء اه رسبأو را 4 ْ مدابج دلع. نال ااج رضع ررشورمج تنتاك

 لولاك اش دوا ايل نو ادع كا مج دالواكارث ةدرق ى درك يد تكتل تع رم لسع امجايم و ضوص#

 دج اسكس لقادج لل اطم ل ىلا تييشم بس هو لاروع ىكزج لج لي تاتئاكروا هريقع اك ورفاكدايبج-س كير شروا

 ب قيل ىلا ب ساس دج لو جدل ير شوك ولكى لا كيادت سادي قرون ىلا ركع ناايباك تسلا بج كن يرسم
 نااصقن لال كر ايقغا قم زنا وف لبنا د لإن و: كك اديب كس ىااروا ل سوم ساني كح ادغ قروض هولي « تكل لاترد
 اكتسب زو توم ىف ا ووو زي - ايم نناصتقو و ووك درس دلي امدح ركل ما كل نيف لولب شكر ود ح خيار

 راض اكل وزج نادل < يول تلقيفت_ لإ عع تى دادز ايكو لاي س تع ل نلاج ايلى ل ورسودرخج - تحكر لير ايما

 دكه دئزورمز اكن ولكم اند كس تمم ايف ورم دواس انكعالج وكس انكسرام قتو دك ءادغ فرص

 وجهك تاكتلابتب ىرسدد لكنا با قى دكر وزنا يقل تا كات دضوج تلابج كا كن يكرشم

 ( يب ) كوخ لوو ليك اء دكل زانعس فرط ادخن آرق شباب ذوتن ل تك نال ثمر _ح_ قلختاس_ وقتي روض 1
 بلع ةساج سال ح فرط كل وياسيعروا لوب دوج 10 1م ارتاح يلع سس همك ودا س

 و باو كيو اكياس تريلصاروا تلقيت كوعجترعارسروا لكن لايك دارا لب دب ا

 سرك اكن رقع داشرا_سئئرجوم لاس ىلوا لاي ك نات دن كما لو تس هلو مارنلا كليب كراع 2
 نايباكمركو مترروا تي رافغن ىفيادعب كس لا لو دش زج لوكس لت عس بيلا م اج نين لوم ىو تفرط كى ل تت دغ
 سال - تر سفر اروى لوو دوم نادل < بو لس روا جسالاو تضرروا الاو رك ررفغم ىلا هن اشك 8

 كت درك ف اعم سيئ و وون ليلك ةنروا لب اب انا تكرتموهزن لا ىئب اير رك ا رواسي د تمل

 تنام كن يك شم لا يلئايك_قك ةديد ترج وا ورلد راك اه #2 كن ايب د جووج كرافت ال تلاسسر نيك شعبا
 ناي ل لورازنإب رواه اني حام رعررط كوكو. ف لوسرك ين تس كن ايي يردجو كراك تلاسددج نس جايك رالعايكاك

 ل رصقت كه وك كس نادت لكل وبل تشرف لوك يت اسك نا زن د. طسا دايك لو ززجب نلاوكى  ؟ن ويك خ 1س: 1 قل كس نيد
 ووخ_اتوهرككي_سرابتقلا اميركي دس دوريو عرابي شان لوك مسا لات ادت #.انلب فرط لكن دك لوك وكول واترك
 - انك دجتاس ني ار كالوس دوك وك دلو وا اترك كدت نس مار آى

 لادن لول ش لا بج 1م 22١21 قازناكن دوا ة ارب كرك وفارس كت قت كت اضاا رك اداينب سنرد
 يروا ر قف ب لقكىك ساكسي بلس اك اول اترك كور كف وبدلا ناسروم اب ب لارج وا لت دوجوم تاق لوك
 50 درك يك باك رك بط ازيوكيي ر وضحت 1 لبي ريت نار قرع اوم كك 1 لع راي لاول مروا هدزرك اينو

 ءرعاشريآ لبي - لن لس وم الب ل لاق ايو ل وب اروا لو كس علت لكي راهن اكس تدون ك
 - لاتوتسكانبجاروا ارم زج اى داشت ف للاب كناادوف لذ تك ازك قكروا ناونجب يسم وزر تير اسس ل

 اي دودايز لكاس كادوا رك ذم تب حس اوك وسر نيس وول ىلوم تسيشم كارا روا ناي لات ادخ ركاب هك ايكابك
 < هيام ايدر دق ل اوك ايهنا ضلي تسب اك اريج _اهقم اكن اس آت يون ىل اعتاد لبن تس رك لاطصرافك اك

 ىرايؤي روض دونك يلتقي تاور و مالسلا هبط ااربلسوو لاو ترسب لت تت تلتو 1 ايدكس كس كاك

 وى لاك ابايدانب كل كيندر قادوا ف !نفكس نع أل اح ب ركاب لكباج كشكني ع فرط كيلا تادغ



 محارتما 4« هاج ناقرفلاروساهرسموراي رابح رل نيل لج ريضتحررشو مج نيل اهك

 ام كايد بادج دوا ايكل يني تا تدوخ فس بآن ايلا ل لد لاب قلك يت تررخ 1 ىبس [قدجتاسرواوم الع هئاننا ل
 ونيل حرك ب تابلاطم قتاووج كول يك اوم داش ارم .....لائاترورض لوى تمور وا تلد لك ايند- هيتس اه لش قىعرآ

 و كوس بو كدانعروادضءر بكت ياللي ك 1م لرش نقلا رودروا ع بلو لات كتلك ل يب بلطم كلا

 لكسغارخ ىفب الك نكت كس لبا ليكن اميري تر لب اج يدرك رود تامل ناارلالئرفلاب يؤ نس كي تاب
 هم وكول يا لد سبل آهدملالإ تنك روا لو رم قاس تمايق وقل ول ب ردا لبي لاكن كوشر وا كباب ءانب

 - ليل نو رفو لج كا حس قت دودي كوم كانجفخر ف ل ارك ب دوك قخحدب نلا نر ذوددوا لو كس دكر ايت باعك ندد
 نوب انلوج حشاورب لاق انك عر زودوج زود بص دبو تنك دب يروا كح لبس اهو تس اوحو لوم وا اطخ نلاسوا كس نا تقفو لا
 ل تمقؤراهبق وبا ىتكتموم كيا ل4 اج ايد بادجب لب تو لا - لا [ىق تدوم لب تال ص راهي رك بع
 داشرادعب كس للاب ا_ك سوم نق كس مت” بو ىك ىفادانو قس قيادج نق نايياك وكول نلا لتس اس توم لت تدم
 ل لولو لس نردد ة بخ ت لوا انلل م ايدوج داب لو كن اريك جول ركع د (رالطا كن وباذذص كانددد نا لاك يس

 ورسم سي نصت وال وا ربا لكم لابهج كس لبن اج ةئيسد عالي تنحج هدم ىف لس يب لا زج لكى "اق اد فوت
 لبا نيب لك غر ذود فرط كيك ركل صيف كس رك فو روفدو خر ل تلبس كدي تجر وس قلبا شئت يلس سس تلاد
 نولاو # رك راورهتاير فو تع اطاوج ل لا راشس لك ءاروا تنج فرط قرسودروا از كراكذ اورفك جل لس تشاد
 ملكا كل وم سيقود كم ولعم نروا لي روح لوب ىرونس خب ءتنالكت اشياء ل ايلنإ رك« ف اهكس مودع ناجل: كك
 . وتمر را ل ىلاهتارغ حس لاك لوب ناميا بحاصوج كح لالبك بيا بسس بسر رك انك كروس اهنا اكل
 فرط ع ايلا يلم رعو وج ح لإ 4 د الدو وأ نكومو وت < ناك [ءافبا مدعاكا 5 اكسس درو انيق. مكر رك دعو

 لي ركيلاطم اك ركارول كس هرعو كك كس حس نكوم بك تش رف ناو كس تمم اين - ركل طم اكء افي! كس لدواء الد .جؤتى اعتاد
 ١ - كس درك مارإل هوس سب كس هدعواكل وحار كل اروا تنج وج حس كم ىلا هقادغ فيكرب بك

 ايكت دايعاوسك ادضري لكن لتس لوك نادوا جام «ءايبنا ك- كس كم دانروا لئاقؤكن بك شم ............:بساوجج و لاوس
 كنس ىلا ز سيئر ولات اهكوكة سلكت دابع ياس نلاذ_ مايكل اك اجايكل اوستس لا اسكس لودباع اء 2

 اوعتتس لودوبسروا كس نا ررط لت سااجو مولعم تيقن كن وووبخم ناك نات اسكس لودباع نادك ا تكة اجا
 مي كتاب لا ذرب لأ فس لطرح ليد بااوج هرب لاك اجايكل اوس ويم قس مالسلا يلع ست تررطخ حررط ىو
 ناك تدابع لاقت ايد كدخخ ذ- ب اكل م اهتابك تو تسنلا دق خس لنج ملك حررط جا بوف بس1 كلن طلي
 د لاك رب ليات لوو والعدس لاس يل اتادغ فرص

 تدابعى ب المج  كدوجتوكي اك ا هت بس انمد دقن كيك فداك لتكأر وااو بادج قم اكل ودوبتسيس_رضوو
 مخ ركب رابساوبب لك ةرصم ل بكا زذغ ل اروا لرمي وطلب كس بس اك تارك كادوا لن سوم ارك دون ليغ نيس د ملاك
 رواايكرايتخا.تسار سكب لس سان نوتكرب نار2 اج كي لش تعاطو تءدايك ىلا سرور رشيمتشما انتر ىطقنتا جرو

 ظ 0 -ايل لاذ لش ىداب يد قتاتوكيس آيس الكف كل اهي كك تع شب لم قسم
 هكبانبا ذ يخي ل جسدك ذكى راهبت و ووبج تس دايو لأ مف سس نكرم ىلا عت ادخدحب كس للا



 معارف تيأ 40 ه)ج ناقرفلاةروساه رسموا رابج دلع« نال السر ييضنحررشور مج 2 نالاك

 بااذبل__ ل سدرك دازتب دامها نييك كس لي دانب برقم اكاد ليصلك لايط سا ف مقسم كن تروق اج ولدك
 كك شعت اسك ادخ هس آماكع دابق ل ابي دج هو« ر اكد م اداب لوك شدوا ىكد لب لب تروص ل وى # اكلي دابق
 -<- باذعتضىءاريبا كس كس لولاو

 00000 رثبرل ايد اجاي د بئاوج اكل ا_طساد ايل سس ني فاعل لت تس رك ا يك ئارتع ا يوجر فاك
 قرسودروا لاهم بسكج رررط ىا_اهنق ىتاريت اسكس نابي اناعك مخ تكر ستر ورظ ىلانا كريه راس ليي حس ناددا لب اضن
 هدو فاصوا زيك اب سم ىلاخت ده تبلا_س تاب ىن لوكوي تروا ليك ارتكا لوك كل لا ضتانباو كح اع ورش
 ركلات وف كن اددكه سانا جوج دوج لك بحاص انك ل ضلي قس. رفتم انتي زرت” حررط ا لاس

 امنا انج - < اجب لق يراك ن لا رف انروارادرهتامر فاك اتس لين تس رك ايلرك نا ذ 1س سرد كك يأ تس لي قارا
 دك بيكر أر ىرشب تاافص لكن لا اوال سس اجو شر [ق رول كتم اسس. نك هكر لب تالاع يبا ل
 كس لاما كس نادك! ده لاقت ادخ قتلت الاه كح ندب ىاسر اخ احركى رت كت وبن تالايكهس نا ناكر وا
 .باوصلاب ملعا هللاو- اع ىدازسرولاذتج لأ لل اطم

 4 لوم مانت يضا هرسفوراي كشيدما»



 4 ةزهرسموداي
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 كدلترا 0 ا 0 ل 00

 ردنلب يش فاي شوز وأبو ايدل ىف هل ير مَ اروع طاع
 ا

 ٠

 ٍذئَمْوَي ىرُشُبال اَدَقُم كذب ُهْبْضْنَو ةميقل ُمْوي ره قب الخلا هلم ىف ةككدلملا َنْوَرَي مَْي مَيْرَم ين
 يم اَروجْحُم اًرجح َنْوَلْوَعَيَو ٍةنَحْلاِب رشا ْمُهَلَف َنيِنِمَ ملا فالحب ؛َنيِرِفاَكْلا يأ َنْيِمِرْجْمْلَل

 آنه ِدَقَو ىلا لاَ ٍةكب الملا َنِم وُ اذاََم اذْوَع ىا ٌَدِش مهب تن اذ ايلا ىف مَا ى ْذَنَع

 اًيْنُدلا ىف بفهم اعل ٍفْيَص ىو ير ةَلِصو ِةَق دَصكارْي يخل نم ٍلَمَع ْنِم اًوُلِيَع ام ىلإ اندم

 م ىف هلم ُىَأ ِقْرْفُمْلاٍراَبعلاَك ٌسْمْشلا اَهيَلَع ىَتَلا ئوكلا ْىِف ئرَياَمَوُه «م-ز رون ًءابه ُهللَعَجَف
 ريخ هيلا مو ٍذئَمْوَي ةنجلا ُبْحْضَأ يدل ىف هيلع وراح هر مَع هيف بانا ذهب عفشلا

 ةخارتسالا َىِهَو اَهُيِف ِةَلئاَف عَّضْوَم أ ْمُهْنِم «مؤالّيِقَم ٌنَسْحَأَو اينّدلا ىف َنْيِرِفاَكْلا َنِم اٌرقتَسم
 مُوَيَو ٍثْيِدَح ىف َدَرَواَمُك ٍراَهَن ٍفْضِي ىف ٍباَسِحلا ُءاَضِقنإ كِل ناسا

 ٍءاَمَس لك ّنِم ُةكْئلَمْلا َلَرْنَو , طا هيعرش و هعنم ىأ ماَمَقْلا ٍءاَمس ل اك ا ءامسلا رفشت

 ئب ياكل الا ماعد وَفَشَت ٍنْيِش ٍديِدَشَتبِةاَرِق ىِفَوا فن ركاب ةئسنو لولا مْوَي وم صواب

 ِ ٍذِئَمْوَي ىَلُمْلا ٌةكد الملا بَصَنَو مالا ْمضَو ةَنكاَس ةّيِئاَقلا رين ولب لزنت ىرحخا ٌىفْواَهيِف ضل

 7 زيمؤللا الحب ..ازيسغ نيرفكلا ىلع ميم ناو ةخأ ننكر "نحر ُقَحْلاِ

 ٍفلخ ِنْب َّىَبال ءاض عج 1 ةفايشلابل ةنعن لاك ٍطيعم ىبا ري ةيفع ف خشملا ُمِلاَظلا ُضَعَيَمْوَيَو م اور لا



 سمناج مارست تني 1 هي حاط ناقرفلاةروسم اووي سم رابج رلج, نيل اج رييفتر شوج زن نييك

 اليس دمحم ٍلْوْسّولا ْعَم ُتْذَخَلا ىلا لْوَُي ةمِِقلامَْي ىف اًرُشحنتو امذن هيدي ىَلَع

 دنا ْمَل ُىنَمْيَل نتكلم انعم ِْلْيَو ىأ ةَفاَضإلا ٍءاَيْنَع ٌضَوِع هُمِلكِْيَوي ىدهلا ىلإ اًهْيِرَط هتعؤ
 ناَمُيإْلا نَع يب ُدَر نآب ”بن ءاَج د كعب نارُْلا يآ ركّللا نع ْىْلَص دقل (مؤاليِلَخ أ ىأ انالُق

 لاو البلا دع نم ريو ُكَرْتي نآب (هرالْرُذَح 0 ناَسِنلِل ُيظْيَشلا َناكَو ىلاغَت ٌلاَق هب

 ىلاَعَت َلاَقاك ورم هزس) اًرُوَجُهَم َناَرَقْلا اًذله اًوُدََحَتا اشْيَرَف ىمْوَق نإ بري ٌدُمَحُم ةيقف لوما

 ”َنْيِمِرْجُمْلا ْنّم اًوُدَع كَ يبل ٍلكْل اَنْلَعَج َكِْوَق ٌيِكِرُْم ِْماًوُدَع َكَلاَنلَعَج امك تلذكَو
 َلاَقَو كِئا دُعأ ىلع كَل اًرِصاَن مؤ رْيِصَنُو َنَل اًيِداَه تلَبَرِب ىفكَو اًوُرَبَص اَمُك ٌرِبصاَف َنبِكِرْشْمْلا

 ىلاَعَت لاقرْيولَو ربْنإلَوَورْواَك ةدِجاَو هلم نارها هيَلَع َلَرن الم اول اًوُرَقك َنْيِّلا

 دعب اًنْيَس هي اَنْيا ىآ (مؤالّيتْرت ُهَْلتَرَو َكِبلَف ىََقُ َكَداَوُق هب تبن 0

 ٍقَحْلاِب كنج الإ كرم ٍلاَطبأ ىف ٍلْكَمِب ٌكاَدْونأَ الَ هظْفحَو هُم رشي ٍةدْوُتو لومي ءئَش
 'هَنَهَج ىلإ نوُقاَسي ىآ ْمِهِهْوْجُو ىلع َنْوُرْشَحُب َنْيِْلآ هانا (سالٌريِسْفَت َنَسْحََو هل عفادلا

 هرم َوْهَو ريع ْنِم ابر ُءاطحأ (بالالّيبَس ٌلَضو نهج َرُم اناكُم ٌّرْه كئلوُأ 6 4

 كلو تك هد( حجو كفو« نرثي دئااكتموملا دعب تشب ) كر لديها لكس آل اي دام وج كالو -..........: مج رت

 لوس كح ادف ركلة يسد سد عرالطا كى ادوخولاج) تيل قد وكر امور يسال تس [لال ويك تشرف لاي داع

 ار لش اير ) نع كح لقروو تبع تس دع كول يذؤا- لو هس دل ادب تب وكي آةييسا لش لالو نيس تالي كومداشرا- 22

 زور ل” (ايكاي د لديه وكل م مكرمو روسلس ىتع فالك ب لسا ةييسادجتاس ل واو رفحا را اساور لات

 57 تقولك يو ) ل ليصتووك وتشرف كأول

 لوكبج لالي كة داع ل اينو لكن لاك اهيمج) هاج هاني هك لتكأ ( راثك.) يروا( كوم شف كنج نتا لك نجوم

 لايد) لو لك كر وج كس وم رجهتم فرط كل وهاك نا مث( كه راي داشرا_ تكس ا هاني عس وتشرف وف قاف ياك
 اج )رابغ ناشي ب بج لح لسوركر كر اهيا وكن اوس (.رش لامغا ريو روا ىردا» لكم ولظم ىزاوت ناربم كر لص ء قدس شم

 وكل اما ك رافكرصقم 0

 دوا( تس دافأ )كس لير كتا كل ( اينو كن ) وام يق زور لسا تن ىل ا تيب لا( سس ناتج ل 0 ع ل وج وص مدع لكنا ام

 3 لير د لولي ل لك حرك وليف ل ع تلج دارمي “ اليقسع سس دال نار نر لج ( تنج قم ٠) مكمار

 ولن و مدعإ لس تفغارف تس لاروا# اجب نكس جيو با بارك ايل غاوي نوأو تس ىلا د نع تلا

 تش رفروا اك اج ثني تبي دب كما نااح 270 دوا( © ل لوب قدم نع يا
 هج 5 0-9 8 5 8 -

 رك ةاولك تحن "الد سجب يأ بستاو موي-: نداكك سماق هوروا )كس لذ احس راحا تركب ( م نم نحس اع 2



 رسوم ممارس نع |[ راج ريلتم نيل الجر يسفلحررشنو لج رن ا

 ل اسوللاا اسود دل كولن ل“ 07 ققشت ل تأرثكياروا ردم

 يب لورفاكن د هدرا( اكدمم ت فير شارسود لوك ب لا ) كوم كوت كلر ساد تموكى زور نا( جس قفل ا تكس ةكفالسد»ا
 كف لخ نب ىلا مع كس فس آل ناميا كج هريو طرعم نبا بقع بج )كاك ءاككث اكد جتبانبا مل الغ زور لس اكرم تكتب
 كل ار ( كني د) تاس كس قب لوسر ل اك ( 6س س تم ادت ترسو ايكوم ترم 2ك كس ذك سا قرون

 لما_ب ضرب ل ىلاضا ءاي فلاب اككيوي)- اوم نايت تسوروك فل الف لن لثاكل! تما ري كي خاج
 ناطيخ ( اوم ىراي داشرا- يدان رمروا )ايد اكبب كت #2 [تح جب لس تنل اًاييقب لو لح تكالب زل يتلو ع تدابع

 ليال وسر ند ارو( سايد ركالتب لم لاغير يو ءالخاروا) اجد قعد باوج حس هس كد ادا ( ب تنفو نان )9/ لاما و

 ررط لج )خرط سا متو اوم داش اق اكرر ادنارظن لب وكن ١ آرت ىا لس( شرق ) موق لا قرم داكدد وري ريا لَ

 ب 1ءايكر بص وكول نا رطل وأ ) لإ شلل هت اني حس لل لوك هرج نشد كي ىيرج ( لن تكد تدادعس آكل

 نارك تكي رفاكروا-< ل اكب راكي اوك سكس( لع لئاقم لس لون ) رواوك خس دكت يارب دوا ( يت ماك سربخ

 حررط لا ( كوم كرت ار داما اوم لزج ”ارواروب زو تعد لاك اهيبج )يك درك ل ذان شكولا ارو كداب كيان 1رةر(ربغع)
 نقف اقو )جس اراتاركر يفك كيسا فس مروا لاسر يدق وكس آحد دذ كس لا مترك يك زان كك سا ذم اين
 كس بآل اوس بيج قايل( كح 1 فكتب عطل غوكل قلاب كي 17 تول ب دوا ( ةساجومب نلاسآ انصب رول انك د اياك امكن

 كرنب لوب ةيسادج لي كلب لين تيدر كت ياك بس[ب ا ساد تياهغددا فيجا لا مترك ليكي نحاس

 -( ببحر فكة يسا تس لورمود )لات ءاركت مب ىلإ ر طرد نبي دب حس اظاف كس لجو ب كس ليي اجت اجلس فرط

 لب مكرم ةروسروا لوم لاكمي دج لول لس سن عسب لا ىئب نابي ا زيك رس اودع هكسما اكل و نت“

 بهساوم لامتسا ىتع لس اوتع اهرب ءانب كت ءاعر لاو

 مرحيم لم مرحم ما رح تلج _اوبب لاعتسا ىنهي اريك نر وطب ًاروجهم_ج كس هذاعتسا ل قتل .اروجهم ارجه

 لاعتسا اروهجم ارجهب رخل انو لاك ب ايماك وكت فو لاني »كور تل رجه اوم لاعتسا كل لس ريكا نىك مارح
 اوم لاعتسا لب قش ىكا لابي دوا لج 2س 7 هاوس الح نتا لق رس اننل دوى اك نبض اج لن سك

 ل قضوا ظفار قب ودوم فلا حم ماك فااقايوروسكفلا عموم هرسكاك فاق ركروا زاد ارب .فييض ئرق
 دهس اتم لاعتسا

 00 هلكالب © لاعوي .كئموي ىؤشبال_ لو كح كك طلسصرب بازعوج شن رفوو قت ٠ ةكلالملا نوري موي

 هب شقر لوك كس لا مهل ارشبال لح لتر ويدوكن ا تشرك يس ررط لا تابع
 قر ب ناامإ كن تيان لابس قكوب كل كس قتل لا ابا. مامغلاب ءامسلا ققشت 1

 ناي زعس نث ل لول قاودارم حس مهنع ل مهنع ضرالا ققشت موي مك اييج_ وم تدابع مامغلا نعم كس نع
000 

 نمحرلا رواه تفص ارتب ىا قحلا-اكءادتبم اج فرط ذئمو يروا ءارتبم كللملا .ذئموي ثلدملا
 ب هدئاز ءاب لد فاير ترق ارم ىلا

 1 مها نا اقرغأ |قروس 9 رسموا



 معمم مارست تب 7 ك4[ له الم نل اقرفلا ةروسء ا فرست راي مابج دلع, نم اجر يخلع رشورمج تناك

 رتشرف ى كون هت انهبجبىت لوسر لوكات ادخ رك اكل ين تس انه ى كي ناب كيا كل كس تدرك ارافك يي ٠ 40 نر ُ
 لم توين سوو فيا لوسر ب ركل تك قل اطمهكس تاداع ىا ىف اقف لاق كاندي ىو د نال شمر اكو وا اتش ل ويك
 < تاباكس آس لاي تلك ب رق كو ناد جيت شئ وك خش رف هلام اب تقع
 لكم لولد هس داع دوال نب دقن كل وذ كس كا حس نيكل ا تسر ارم ةناع [مابلر ناي لول لو ةجانغل

 لاتارغر وة لا يجر_ ىكر يع لاما ززب قل دع ل ورا رانورف وبل رق ل دا ايردت لإ شو لق

 نا قزق بيغاىرسدروا كلل نحل ا تس ناك درعروا لس راتاوكل وتشرف نلا مخل رك رفداشر الج كيا لس

 قرني نيفاقل د ناب نق ةبج ةيدرل اساس

 كثروا انكر تيحالص كى راب توددن نامبا مدعورفك اك ورفاكل وكاتب ايك يبا روب قي هبلاطم اكن ا

 0-1 كوم انماسح_ لؤتش مف اك لو رفاك كت بحب ل ايكك ايام ف حس جو ياس هل ةكوم راهود ح نلا تمر ليل

 ناي رتوخج )كس لكس نا ةخ رار: تقواك تبي اتاك ل مينا ثبخو ترس كل ورفاكس نفود لح لوب تشرف

 ب لوقارسودروا- ةساجاناب لوقاكل وتشرف أر وهجعم ١ رجه بح اوم تنفو لادم لرب د مور مكس اغلا لإن هلل او كس لاونضوم

 تان لاي سام ليت ل تم مم كا دخل لدبكر كوك وك وتشرف وو اكبمج اك رفا تنفو لا وقم سك
 هور توم ل يخي روابي دو وون مو طيس ا لوكات 7م القا لوك ابسج لي تي تيلباج وج < هروامبللا ١ اروجهم 0000

 - انبكلمت ي تنقو لان اك ركل متم لا
 هد اكو روم لارعا نتن نتن خيساوك ل ورفاكت نفو لا كوب باكو باح كاما بج ند هكس تمم ايل < داشرارخي

 انارلا ركن رم قل نود قه 2 وق درا كا يا يختي روا لح لج اجو تداكا بسك بس

 لت اقم لس ناد دا رااوم زيت ح ىتتركار لاثم كلامعاك- ورفاكل سس داش لش تم آرسو» كيارك ا هيج اك اج

 4 لوم دهتاس ل تررشكو لن ل ب لوجو لا لس تلج وول اكومم بلاحس ير جت اسكس نلامييا للا لي
 ل سوتتتجروا كم ل اهو غرر اف تس بالو باح لودنب لع ندد [ىلاهتادغكل تس اءرف يبت نلب ا ديعس

 د لي ماكل ونيف ر وا كم لي تنجب تتذو اك فس وسكس رعي د

 داري د هانت تان اك دو رواهح بدي كسك ني ز روا نام وأ ك ثا كذومي روص مم لبي بح د لس قرم يق

 رب نذر - 77 هوم تسرد ول عزنا نام أو ناي ذ ل ديبش لس لح و اج اكذ ومي روصو راب ووري عب كس نتا 0

 0 ل كسكس باتو باح لا سا للا كات ك2 اهوم روش باكو باح اكرم لوا اك
 - موا ارك لاززغوزا

 ع 111111111111 ادامح ءامسلا ققشت لابي

 لا -اكون .كتركس يما ردك لت ا ا كوم لس كككر ولعلي اكن لاس 1 ابي

 اكسر لاركك بي م لورقاك د هد- قوم لكي 7 نق فر لقوا نع كوب كن د قاع ترص جا 0

 - كوتش لاعب ياي تمارا اهطقوك ينم كيل 2

 ساو را ىلاذ راركسو دوت ساكس لا مي قا عاتق رك مالسلا يلع ربت ىلوكو وجمل جس داشرا



 مسمع مارس تع أ هج "هه طنز ترفل جر وسءا 9سم را اسم كح مرام ريع نيل الجر يسفلجررشو ردح رن نجلا

 7 م لان جس دبل دوم ةسركىر اروو ارواح لوبد ثاكدجتاب خيا تاس كس لوشاو ت ترستروا كح لوب مدان تبي ند

 يع اترايتخا سار رود ركزو ماد كفى م 30

 0 بس اتااب فرط ىك قت ان حسا هور وا الاد فس رك اوسرول نانا نااطيخ مكس داشرا
 انث 1و تسود م كبح ناطيشردا) رز ف نانا كونا عطب ضان وعد بينو

 : كييض ا كاب تر تلا كاري ةيفا عع نانقسا نا جل

 ىلا ركزو نب تك شبا ةرااقب للا قنص حضر ارثا ام كج (يارفذ علا يلع وفاق ترنع>
 د هاج نب بيس اكل مديت

 قو بطاذم ىريموج موق كح ليركت ياكت لك تما ىقيا لي كداب بانج يع لابج ود رادع لد لس تما

 تس كح لس للا اوك ورسود يللي - ات” قراها لب اقوكن ارق لوبا رانك وون ارك سب ساروا انام دن 1ث اكل ا
 2 سارواوئس وكن ل ارق لما ني .هيفاوغلاو نارقلااذهل اوعمستال لايك ايكل أره نآرقروخ ل وقع اكر افا اهييج_ كس در
 -ةايب لف روغستنو كس ناب تلذي

 مئدوا كس لي ركت ياك كل ورتشاي كح فأ طي آن - ومن تيك كت يمولظم ل اوفي روض 8247
 - لك قه حس فرط اروا كن ذو ديجب نرق ف لوم تاكلي ل لبن رفد وك اكمل افعال كيدافك

 حررط ناد ني كول ساو يي درك ادتارظنولن 1رق لع موق كيل آ حرر ل يب أ سسك اوه داشما للي بساد#
 1 ري ا كولور ودروا 2 ركرفلق ككروخوج كن دارفا ىلا قتل ب نوما لست
 «لو كر توادع لتي دج رصانعد نير فكا ذبل لي سد نا 5و هربت كس تققو نيا لي تاءذرج فس انش تان زين تيس

 1 ور فاز مارال دا ووزرا ا رف اطع تيدي اك اج تن جس لبن نا ىلاخت ادخ-ةيج دن ملوك كما بأ

 - الع 06 م 4 كهل“ قرد لاقت سآ اغلا بم اتم ل روا لوصركب

 ىو ىقرو هرضوروبز ءلجا كثيرآ ررط شبل اتت تت لقا تبغا ليا كل ور ٠ تا كادوا شارتعا

 5 انوع مالك اكاد يلا ااوبب لال ويك زان م فيتم روضحت [ترعفد كيا كن ا 00
 0 نعش رو رافي ترو بصلاة سقي ومده انو مولتن مالك اكس( رشلاب زوعن ) وقر ومب لذات لوك فر فر

 0 كف ب ترورض ىدج ساهم لازان تفر تفر روط قرفتم نإ [ر قي ثعقتاورل ا يامرف لي بماوجج كس لتا فذ لات ا دخ
 كيتا لنا تلم دب كا س لوزن قير لن سا ني بد ةسوم لذات ماكجا لل اطملس ىاهسد سون تااعقاو

 دوه شراوشوو لكشم لولا ركل سم از 0 ريس

 رعإ لس ىلا كرف بيرقرولاكوم يونج ل نب دب اوج شخ سواي ب اكتاضا تا كس نلا مك يكيافرجي
 هس كج لج لاو قل رطواركروا ةس اكسب نك لب اج اج دس فرط م نس لب كس تموج لن كال هوي اك اوم داشنا
 - بج ؤدوا كلصدرمس دقي رطروا مرارم

 كايا رف ب آك ل اب اج ل رهط ركل دم لج مث ”رفاك يكتفي دد تس يي روض 1 شالا
 رول ب سا قلطسرو اقر كوج ف ةاص كتاب ء تس ىلا 2000 د را لل

 107 اكو تس تدل نر وا وشك سرك جس دداق مر
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1 
 ا(
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 ممم سبأ طه نيرفلاةروساهرجورا م مرابج رفج, نيل الج ريض حر رش دمتج 2 نشل اك

 ىلإ آَبَه ذا انْلَقَف َنْنِعُم +”دواَرْيِزَو نورط ُهاَحَأ َةَعَم اَلَعَجَو هَل تبتتكلا ىَسْوُم انيتا ُدَقْلَو

 ْمُهَن َرُمَذَف اَمُهوُيَّذَكَف ِةَلاَسَر راب مَ اهََ هموَقَو َدْوُحْرِف طِنقلا أ "انياب اوبك َنْيَِلا مَع

 مهني هل لولو مهيتذكتي لسا اوُهَّذك امل جون مْ كذا َو اكالهإ مهانكلفأ هنو ٌرْيِمدَت

 وما 7 مق

 ارك مهتلرغا ٍدْيجوتلاب ٍءىِجَملا ىف و مهكاَرِتْسإل ٍَسَرلا ىِتاَيِل ٌبيِذَكَت ُهبيِذَكَت ٌنإِلْوأ ل 0 هناك

 يس اميل اًباَذَحع َنيرِفاكلا نيل ةرسالا ىف اَندَعْعَو ريا م دعب سال ُمُهْلَعَجَو مَ

 ُمْسا ّنسّرلا ٌبْحْضاَو حِلاَص اًض َمْوُق 5 هرعت هرق مرن اذزق راك و اننا فب ران يتلو
 نتن انوا نوْرْفَو مهلرتنيو مهن تراهقات اهلزع اذن ارث ليغ نيو تتش زاتو مقلتو رقي يامل 2 0 5
 ملف ْمِهُيَلَع ةَجحلا ِةَماَقإ ْىِف :َلاَعملا ُهَلانْبَّرَص الكَو سلا بخشَو ِداَع َنْيَي أ هنجؤل ريك كلذ

 ساند

 0 اًوتأ ْدَقْلَو اي مهذب احله نخله يو رف نعال راَّذنإلا َدْعَب الإ ْمُهكْلْمُ

 ئرق ىمظُع ّىِهَو ِةَراَجِحْلاِب ُىَأ َءاَس ٌرَدْضُم * ِءْوَّسلا َرَطَم ثّرطُمُأ َّىِتَلا ة ِةَيَرَقْلا ىلغ ةُكَمّراَمُك أ

 0 رس مصرس ارسل م
 ما # !زياس

 نيتهم ةزغق نف ممالؤسزاألا ثقب قل اذهأ ارا هر او 000

 ع

 7 اذ

1 

 ُنآالْوَل انبَهِلا ْنَع انُفَرَصُي لسن هنإ ىا وذم اَيمْسَِو ةليقثلا م ةنمخم نأ 0

 ْنَم ةرخالا ىف اًناَيَع َباَّذَعْلا َنْوَرَي َنّيِح َنْوُمْلْعَي َفْوَسَو ىلاغت لاَقاهنَع انفّرصل 'اهْيلَع انرَبَص
 ما مع

 مَدَق ُهيِوْهَم أ ”ةيوه هلا دخلا يع ىرخأ تيارا َنْوَنِمْوُمْلا مآ ْمُهَآ اًقْيِرَط اَظخأ همز البس لضأ

0 
 *+ البكر ويلعن 7 ٌتناقأ ىناثلاو َتْيَاَرِل ْلْوأ را ا ا لوعْفمْلا

 ا ل "مآ ال هاَوَه عاني ٍنَع محن اًظِفاح

00-2 

 ا اَهنِم اًقِيِرَط أظمحلا + البس لص مه ْلَب ماغئالاك لإ ْمُه اَنَّنإ هَ مل

 مهيلَع مهنملا مَهاَلْوَم نْوُعيطي ال ْمُهَو اَهْدّهَعَتي

 0 2 0 هبل :١ ا
 7 رش ادانب نش و ىلاعب كح ناديت سس نا لس مارال قد( تير )باتو ىو هه ل 0 سلا

 حم "ا.ه م . ع 5 هيه مار 7 رع 7 معو

 ل تباعا قداح # 50 ”اروا نوف نش ص - الجو اوي شا كراج كح لو ءاج نك تس اونو ثلا ل سنن تال

7 7 
 1 نأ كر وسم راق فر نا لح نوار ان نأ ركل ك رتوش هاف 2 "نرس تاون

 ع 1 9 ْ

 ( تعد( )رداإ هر تالي كب



 ماج هارت يأ هك )هذه نااكرفلا ة روس, 18 رسم راي اك مرام رطج» نيل الريف رو رم رت نيل ل

 مكس دلك تسد نتا ل موقىقب ا ماسلا يلع رو تر ضط>كي ولكي د لن بادج ود كس نا لات م السلا يلع حر وف ترض كيا
 رصقم_اكويك اوه انا ت امج ىرول لكم السلا يلع ايبنارل يوك الج اكن لاك ب اوج ارسود د تكس بج ماتم ماقتل لولوسر أ يوك
 مروا يدرك رن( حس ناافوط )وكنا نس م ( يك يال ضيصأك عب لسسر س جي لاا اني د تود ريح ولمس اتم كيا كارم
 ك_ ك2 نوما نا نس مروا( 6 اوبذك املك باد انقربغا) ا[ داني تربع اشن كيا كل كس سوكولوك( ههقاو لس ) نا لس

 شم )وومتروا( لوم م وق ) واه ررط تا ]سم ( كتم داي )ردا( اوم هدالع كس بها ذع قواين دوج ) جس اهكررلر ايت با ع كان هدد كيا
 لوك ولع نادكح ابل لس وضل روا م اطسأ ا هيلع برعش تررطت لإ لس سن م ويا سلوك ئرلا بساكتاروا( اص

 2 كس ( تعاد ك ) كارب( ت ل هدوكذن ملأ ) نس متروا داي دركك الب وك وتما |ىتسبم لن ناايمرو كس نلا دوا ( كسى دا

 ككءاينا )درك ايرب لكلاب نس متوكل رج( قف ١ د بج )ردا ك- ه تجج مانت اك لوكول نإ ) ك- نلايب نان اضم بيج بس
 ءوس لم ءوسلا رطس) كح ككل ةساسربررط ىرب رتب ب لس لج سدد زك سري قل( .لكرافك )يلوا( لازم كبيس ذك

 ىدول فس ىلاقتادخ لم هت ست لكل ومب لذ اك ذب كيا طولم وشراب لل لوحتي يان اسسرب تب ثمل اسس جس ردم

 فرط كم اشكل ب بسحب ) حسد لأ 3 والي ايكدس( كلاما تم 2 نا قا سي رولات دكر كس كك الب وك داب
 هدابدوركرم ولي اس يتب( جس كك مرقم اهفقتما لابي - جس اي ىف كل صاع تدربت س لسا لاب لي كن تس دكرنس

 سا نابي رثروا لب رق تس لادزجج نلا تولي حس دو لما لي رس ترث آلا يوك ) تك لين” لايذ اك ف و هد

 وكنت لن قم ايل( لل ؤن تك خس وم تس. انب قا دوا ) لن لل ل رك يس قف لإ تحك دوك يس 1كوب بحب دوا ( ل
 ركام د ىاشب حس لودوبتتي دامب كمت ضخ ضرما( كن تك هتاس كس ترافجر جر وا ) اهدا ني لوسر نس ل اهتادخ

 قارن لس نلا-<ج هناوت حس فوزكم اكل ادواه ليتم نم فهن نا ل داك نا) ترد ماك( قوبطم )ب نا مت

 ا فولي اق او انج سهاد ضن نوال كس ليلك د باذطع بج كح لل ناجي برنت ( ركع قداب داش لمن باج هس

 لكتيمبا كس اوكى اع لوعفم ) .اهكرانب اد انياوك وشمتاوف ىلا فس لمس ىو تلاع ىكك لا فس ب آر ؟ نم
 رادممذ لس لاي اايلوس( نركت تنافا ىلع لوعفصرو!_« لوا لوعفماك تيار ,لختا نه لمي رواه ايي دكم رقع رمان

 رثكأ لع ناك ةس كل يطري يآ( تك ركيس [دجيلا ليث لاككر ذاب حس لاسفف تان اوخ كن لا شئ ) نين ةكع هد

 ك2 سا) ل هادو هدايز قعتس نادللب دلت عررط لك ولا دج ضمور لب( ل تك سنا بهيج ) لين نكت تلح
 - كقيمة امكن لو ثني رك دعو اكز جب كاس كادج لذ سك راجا كنا

 متلك ينك انف وخ فوزحل شر ءانب كف وذ يا بوصنم الك لبي ادب رضا لك ............: بسك و ل
 -(دوكر رك دوه وق لب لكك ذ# مكر د نس 1و تسر وار وو رك د ليس كغ _احجب نس امج نس

 رب راب ني تدب يمك ل وسلا رطم موقلا ترطما كس ب تراب أ ىلاغلوعفم .ءوسل ارطم
 كارا لي ءانب كف ومي اليبس_<ج رمت كل | لضا < ءادش مارينا نسم .اليبس لضا نم

 مي ءاني كف سوم مام اق كس لوعفض وكس نوملعي _ بوص» زك

 وم فرم يوك < سم موك زق لبي بك ك1 ايكايكم دقموكى ا لوعفم لابي .ةاره ههلا ذختانم



 مماجو عسي لها. ن اقرقلا جروس! ةرسكو راي 3 مرام رلس ني اجر يسضتجررشو لج رت نملك

 هس يب لطم_ايكاي ورك دقتم ماجا هاني رب ري لوعغمسخي يس ىلا لوعفم اكدت هلا كج اكس ووخسؤلا_ لإ يارع لونو د لع
 جي ركرادئارظنى يل الو قطرول ايلانب ماابي اوت اشبناوخ ياك

 -< زوزو لختلاك ارو كس لوعفم ل بع يش سس دري : اوزه اللا

 لسكر إو بردادؤ ت باع نياك قف روضخت [روا نبك شم ىلاهت ار ل تاب ن0 :ك رش 1

 روب شلاق كن روكرف م دقو انج ايلا يدركداب رب وات لات لتقل اخ كادوا كبي ذلك مايتا ذ وكول نش لحي تمل

 -.ايكلءاهمارب ديتاسك نا فس لوبا نكي ايك ا يتبرك نب ىهن تفرط نلاوكم السلا يلع نوري و مالسلا يلع كوم تمرح جس دقو
 ا كل وكس تمس دوي كلتا قت لوبفا وجي ووك” م وقتك هييسددكك الب ل دهن ل
 لمي نا.لقالاح ايليا ةيصاك لسسر دهتاسس روف موق كك كس كالب لن مرج قتلى ريشو لازما ب ايصادومتو داع موق حرر
 ْ داذتف ايكوم اذسلاريلع عر وف ترنمج

 7 ساعدي ب ماي دكتسا أ تب“ كايمرو كس مويا 'جرو ترطح ل توك كس يب بادج كيا كل او

 او لاعثشسا_قبص اك خر واايك ا يكر وق هوم مع ةللسولا 3

 يركب نامي إب -ايكايال دعس مهد لاس خمس بي ككاك ايا مانت وكان اترك كيأ ك با دجارسد
 فاذكل بي هس داي كس لد باس ار واتس ساد كنزي سف رسوو ضو ار ماءاركايبج__ لوب تس قت تدب لسأس#أو

 ىشبب كرو فريم -اهتداب[ليبق لوك دوشم اهي دواامق لب قلع ماهر شبا قبه نتن نيني لإن لاق
 للا ركب تت ب داصكو سجس لبس درك لافت لس اسكس بسس نا هس مروا لا ىدركك الب لي مرج لاو 0
 هك ع دركل البو الد ناميا كولي بج دوج اب كح

 طيور آيا لاح اك وبتتسا هريضو طول موق لابج ىلإ تجسد ةس زك س ةالع كس ماش نإ ركب هكا اومداشرارمي
 نب ناارمدو رن ل ايقسب كن تاروا كك رركوم كالب قداب ؟قراس لم مهنتك 0 اسري ب تس ناس آي 200 عكر

 كس كادوا لإث نبي ملغ كس نلا لايداب يروا لب اما نترك كوم وقى او ل رك مو تاب حسنات ٌلادغلا ايو سك
 < يديد اك اروا سك كل لاح خرب كالي دوج واب كس شارك لو حاسس لورظنك نارا سد تشسدوا تارذنحك
 دس ىلاو كس ازسرولا زج كل سك يوت نيقيلاك لسا ليك

 هس زج لوكت لاسر رك كيك ازهتما_ كل وج بيجروا نسا قا ناك روضخت ؟رافك ............:ءازهتسا سنسر
 ( دق ةيسادقت اسكس تماقنتسا مترك ا وم امج! قو ورك دوا ود [ىومخمليااك داق نجس اجانوموكص خر زعمروا ب ىو
 مك لاهي وداج كب ضف ا لي كس اروا_ كى زوجي لاوس وكل ع فس اكبب لثمن ةقذس لا شدو« جسد كس يذرط
 لكننا قت تك وكب ازع ؟ كس نول تم لي ىئارك كس اجومب مولعم بي رقع ليا رك الع باوجج اتم ايد اى ماعلا دن لا
 كلاب لربك

 هانلاي ًادوالا لكبر قري لئااوخ ضلي سئ ل تاهو لرش قر وإ قفاو لوك اين لكى تارك لكنا ايك ابك

 -لث ةسلم كي كور هادا كك اي آر د لإ كل سات قس كلم



 <. حرس تي 4 "8 لج نا اقرفلا ق روس!« مورا ملا راج رزجم نبل اجبريضتج ,رشو مب تنل

 لولا دج سس ةسوب فلكعبي دوا لإ جلو فلكم فه ايدج كيك ابكروا لكى دديبتنس لاو اب دج كى بس كار
 ل لورد ردا تيينادعو ادخن ل تل ماكعس م درو لو تلح تاب تن دعا كس تن ارجو لئاو لج ني رتدب كح
 -لب اك لاسر

 َءآَس ْوَلَو ٍسْمَّشلا عَولُص ِتَْو ىلإ ٍراَفْسإْلا ٍتْقَو ْنِم ةٌلِظلا َدَم فيك َكلَبَر ٍلعِف ىلإ َرظتَرَت ملأ
 اَلْوَلم (مهؤالَيِلو َلَظلا يأ ِهْيَلَع ٌسْمْشلا اَنلَعَ مث ٍسْمّشلا علب لوريال امم * انككاس ُهَلَعجَل
 سلا ع عولطب اًيفح «9طءاًرْيسُي اضيق اَنْيَلإ َدُوُدْمَمْلا ّلِظلا ىَأ ُهَنْضْيَق 0 ُلِطلا ٌفرْعام ٌسْمشلا

 ٍلاَمَحآلا عطَقب نادال هاو: انابس َمَوْلاَو ٍساَبلْلاَك اًرَتاَس اَساَبِل | َلْيْلا ْمُكَل َلَعج ىِذَلا َوُه َوُهَو

 و ءاَرِق ىِفَو خبَرلا لَسْزَ "ىذا َوْهَو ِهرْيَغَو قررا ِءاقَتْبإل ِهْيِف اًرُوُسَْم «نؤاٌرْوشن راهن قب
 لم رع نع شا

 ٍةَءاَرَق ىف و اًهْيِفحََت نْي رجلا لكسر ءازو ىو رطل ماذق ةقؤنتم يا وَمْحَر ُىَدَي َنْيَب ارش حبر

 ةرْفمَو ٍتاَرِجَبُم ْىأ نؤتلا َلدَيةَدَحَوُمْلا عض مو اَهتْوُكَسي ىرخأ ٌيِفَوٌرَدصَم نؤنلا حْمفَو اهْتْوُكَسب

 دلي هبيخنل رهين 45و مط م ٍءاَمْسلا َنِماَنلونَو يَا ِلوسَرَ وشن ىلألا

 َنفَلَح امم ٍءاَمْلا ىآ ُهَيِقْسْنَو را لا رك دما ِهيِف ىوَتَسَي ف 8 اب ايم

 ُتَمِغ دو ءَي قولا ٍتَلِدبأَف نأ هَلصََو ناَسنإ ْعْمَج + موز ريك ٌئِساَناَو اَمَتْغَو اًوَقَبَوالبإ اًماَعنأ ٠

 ىف ٍءاَنلا ٍتَمْغ ُدأ اًوُرَك َذَتُي لص ير ذبل هون ءاماو ةنفّرَص ُدَقَلَو ٌىِسْنإ ْعَمَج ْوأ ُءاَْلا اَهَيِف

 سإلاٌرَْكأ ىلبَأَف هولا همَعي أ فاك ْعَضَو ٍلاَذلا دْوُكَس اوكي رق ىِفَو لاذ

 هدرا ردت يرق لك نب اتعب هجولو ذك ور ريش ازلا لع ردنا ةزغ «م.)اٌروُفك الإ

 ُمُهاَوَه ٌّىِف َنرِفكْلا عطن الق كر مطار اهلك ئرُلا لأ ىلإ كَ كلو اهله ْفَوَحُم

 اذه ِنْيرِواَحَتُم اَمُهَلَسْرَأ ِنْيَرْحَبْلا َجَرَم ىِذَلا َوْهَو «:)ارْيبك ١ ٌداَهِج ناَرُقْلا يأ هب ْمُه ُدِهاَجَو

 رجا اخَرْرَب اَمُهَْيَب َلَعَجَو ٍةَحْوُلملا ُدْيِدَش  ٌحاَجأ ٌحْلِم اًذهو َِبْوُدَملا ُدْيِدَس ٌتاَرَف ٌبَذَع

 َقّلَخ ُىِذْلا َوُهَو اَمُهط اليخ هب اًعَوْتْمَم اًرْبَس ىآ «-ْؤاٌَرْوُجْحَُم اًرجَحَّو رخالاب اَمُه ُدحَأ طِلَمَيآل

 ابَلَط ىثنأ وأ ناك اًركْذ َحّوَرَُي نآب ”اًرْهِصَُو ٍبَسَناَ اًبَسن ُهَلَعَيَف اًناَسْنِإ َيِنَمْلا نم اًرَشَبٍءاَمْلا َنِم
 الاَم هللا نْوُد نم ٌُراَمُكْلا ىأ َنْوُدِبْعَيَو ُءاَمْياَم ىلَعاَرِداَف «)اَرْيِدَق َكلَبَر َناَكَو لسا لرقم م

 انْ (مهاَرْيهَط هَبَر ىلع ٌرِفاَكْلا ٌناَكَو ُماَنْصآلا َوُهَو اًهِكَرَتِب ” مُهَرْضَي الو هتَداَبعب ُمُهْعَفنَي طارد ”

 ْمُكَلَتْسَأ آَم لق رانا َنِم اًَوَحُم «ه»ؤاَرْيِلَلَو ِةَنَحلاِب اَرَجَبُم لإ َكلْلَسْرَأ آمَو هيعاطب داطُبّتلِ
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 اذ روح ا : 17
 يدرب يال د مهد نااق مقلاة روسءا# سو راي األ مرا ملت ن 00 ل سلا ا

 0 2: 2 . اوم و ملل 4 نم

 اقيرط دم ءاليبَس هبر ىلا ذختي نا ءاش نم ن بك < لارج ْنِم هب ُتْلِسْوأ ام َةِِلَْت ىلع ءا ِهْيْلَع

 اني ْحَبسَو ُتْوُمياَل لا يلا ىلع لُكَوتَو كن ن م ةغنمأ الق ىَلاَعَت هِتاضرَم ىف لام قافنإب

 هب َقْلعَت اًمِلاَعا هدا )اَريبَح ِهداَبِع بْوْنْذِب هب ىفكَو ؛ لديعلا ذل اي كل هدمحب

 قرد نسا لول م ما ةَمس ىف اَمُهْْبب اَمَو ضْرآَلاَو ٍتوُمَّسلا َقْلَخ ىلا سوه بوند

 ىَلَع ىؤتشا م ُتْيقتلا هِقَلَح مِيِلعَتِل هلع ُلْوُدَعْلاَو ٍةَحْمَل ىف ٌنُهَفَلَحْل َءاَش ْوَلَو ٌسْمَض مت نكي مل هنآ

 اي السلا هب يَ ءاوتسإ ىن ىوتسإ ٍرْيِمَص ّْنِم ْلَدَب ُنْمْحَرلَ ِكِلَمليِرَس للا ىف َوُه ٌةِشْرَعْلا

 نمخرلل او دجُسا َةكَم راَفكل ْمُهَل َلْيِق اذِإَو ِهِتاَفِصِب َكْرِبْخُي 0 ٍنْمَحَّرلاِب هب ُناَسْنآْلا

 ا ال ةقِرعناَلَو ُدْمَحُم ٌرمهلاو ةَيئاَمْحَتلاَو ةَيناَْوَمْلاِب اَنْرُمأت اَمِل ُدَجْسسَنأ نا سحرا اَمَو اولا
 مقيما ع

 ناَميإلا نع مار وقت ِمُهَل ْلُ ملا اذه

 تاياو اوكا ولاا انقل كال ء ارنب ركوكو ياس لس للا 1 ميرظا ( ماكل ) ءاكددوي يا ذو وماي ريم رب

 مال ندا قران لن صرت 1 هر ( علا بنات نجي خال إل [ غرور اسي روا )كراجات تلاع
 فرط ياك( ىزنادد (كيبامحا) ىلا هس مترج ( ىلوم لكتشم تندرعم لك اسس وف تؤم هن باف اري رك ل ) -ايد كر رقم تماع ليا
 رلسلس اك راكم اك )ونيت وا تت أ هريوكت ناد كل ىرابذس لسع قف تو دوا( لسكن ودول ثيروس) ابل ثيم ارتب آ

 تس تتر شراب جادت جس قتو وا (وكسرك اع لوصخو اج ) ب داب تقواكم نا قولو ندد داي زج لمار [( ل ركع طقم

 ا ارشب_جس حيرلا ل تأ ,ةليا حايرلا) لي قي درك خ( كال ديما كش راي )هول ايد حسا ل ذاو م لحي
 312# نوندوا نول نيششلأ ارادوا تاس نون قيطتجا 0 قرسدد-جس تاس متن نيشروا ءاب

 ا هرم مك لذ لس لامك الاد ذك اصلا أب بوث لين ةساسرب ىلإ حس نام آمكروا( جس ًارسشن نحل

 لكايكاب د باوج اكل ا_امت جس جان ال ثنن هوك تيم تلفص زل فوصتوم لنج ةدلب لكس اتم لاو ارتكاب لابي ) لي د لاذ
 تبع حس له تاقولثق يروا( ايكا يكل اعتسا كس تين اكمل ةددلسبر ابتغاب ركن وكاس يهروا ليث مارب لوفوو ثش ومو ركن لاش للا

 - ل درك ب ارسوكل وفاشا تبي روا لويس وم

 لإ مروا( ايككايورك متري ل ايدي واس اردايكاي »لب حس ايوا نون. نيسانا لن لا لسا ىك ناسنا © ع ىساسا)

 نوت وركمتتا لامر نارا

 م فاك روا نولَسلس لاذاوركذيل لم تأ رق كيارواايك يدرك م اغدا لش لاذوك ات هتس ١و رك ذهي لسا ىك اوركذيل

 راك اك تقتل ا) تجر لارا سس وم را زكركشاب لول رثك ا( نيكي تس كاوا تاك تن سا اك اق نجس ايل وس ( يس تاس
 ةيسد عالاو ناد ليا كيا لش قرب هدا لس بأ ١ 7 تن. اج مترلا ( لوم حسبو كرتمجي شراي 1ث تروا ل

 مفاضا لع جاك ب الك اج اهني كح كس لولاو كراس وكت ب آس مت نا سار وك وشاب ل لابو هوك :)
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 ود هس ل دلا قدروا هِي حس روشو رو ز ءلباقتم كنا( تس ل رذ كح نا آر )دوا تينام تابكاك ل ور فاكس آوس ( يدرك

 ( لاب اك) كارد ل نكسب( اي ) كيا لع نت( ركاعتا سك هسرسود كيادك ودا )امك ايد

 كيا هواك مس ن7 يد كر كل علا هنو ينقل( تور سبر رت لقال نقرر 2 نلالول نزرع ١ دولاب

 0 نانا تن ) ايكادبي تس ىلايدكن اا ذس لس قد هوددا ( لات تل حد سرسود كيادوج واب كس غل دجتاس

 | لل ل لس ئازفا حس سرسدد كيا هو تدوك ايدج درر كرب حررط ىا) ايانب الاد لرسول الاد نلاداخ تسارمجت ( جس قت لإ

 لباقتم كس دفنا( كرشميي دوج واب كس ىلا ) دوا( جس دداقي زير جو) < الاد تدق ذي داكددو يكس ادا( لن سل لاي داش

 قرفاكروا ( ب تدابع كت لاا يناي ناصقن أ شدوا ( يب فس دكت ددابع) لاك اينبج عقاد لأ دج ل تسكت دابع ىلا لمع

 كح سا فرصوكي 1 ول حس متروا ( كس رك نسم ىك وتب جس اومن انب راكد دم د نان كن اطيب دوا ) س ىف فلام كر اكدوري نيس

 ( خلم) ساس لع حد ابكيس آس للا دش ( حس مك ورفاك )دوا ل انس ربو خ ( لحن دك نلامبيا لاك )اجت
 هثلا ليث ف قافنا) ل ركرايفا تمار كتر اكددو ب نسا ساه لوك ( كلو: اتياج تدب )لإ - لانك ةضواعم لكي

 ا تس لوم انك لح 2 0 آروا( لحرك

 اري تاه نضر لس لوفي زوار وجروا نتج زو نإ اذ لس ادمن( كس اري لا بونذب) + دادرتب

 نيو ووجو تقو سا زقاك شن ردوا كوك اكل ار ! ساجس باو” يب -يدركاديب لادم كورد نتي ) لش لاو - ايدرك

 رصقم مح بيرج 2 لا رط_ارق السركا دهب لع ف كياوك وج نا ناتب اح ىلاعت اد رك وا ؟ايك اي دربك حررط سكن دوج يركب مق
 نع ا ىكن لاشك ا( نلاسفا )وس نر نس ادخ بس قد -ايلدم اقري( قتاش) تتدرج ( جس انيد ريق عير ركن و
 تورك ريكو مر مس ادخك  اجاجاهكه سس( ماكر افك 3 نلا بسج دوا( عس ففقاو حس تاغص ىلا لءادج ) تيس اج ان دل حس كساو

 25007 سمن مقل سر سيذ_ركو رجس متايك زجايكس نترك تك

 د( حس ناميا) + قوم ترفودإي زروا لامر وا( < ايكاس ذب دخضتاس كس لوثود ايروا ان رمات_ سوت

 لو راي تس تءاسوسم ل تاي آن اهي تيبئادحو قرا ذس ىلاقتادغ كلر ارش وناس نك و ن2

 -(دانيودرب كيران كح تابت اراك لد ىرمود- لي ةساعذب دوا ة نكد ام ل لي كس ما

 - ليث تلج بيرتس هسرمدد كيا ىلإ دوش امض كوي لج - لع تس اذه ل اوم راو ليي حس تضر نلاداب مكي لصد رسمت
 ىلاقتارغ تان كم ركروغ لوك كاع لقلد نا- نانا قيلكس_ءرطق كيك الب جاي روا ليام اري سرسدد كيأرجب

 - كتاوت مولر ول ياو ترق لامكروا تدعد

 كس ترك ماع نئارواح تأر قيم كرش ارو ”رلا_دجتاساك ضل ندنوا اب .ىدس نسيب ا رشب
 كس ناونضاكاب لابي كس متاع رواج ردصم مقفاكن وفروا فن وكس للام ترق وزو ا ع دضتاس كس نب وكس قل اطم
 م اكل ثا قراك ىلاهفصا ملسألا ذ- قزار مادا رسشبم لب نتج كروشي لطب ترق متاع ل
 1 سب ره ةنارسوا

 ارف_جس ايككيدرارق اروى ارواح نقسم كي "الا نيجا رس كاي _امت نيسانا ىلم ىلساري .ًاريثك ىسانا

 -لف [لثك ىسانا ع كى سنا:لتويك- ليت تالاكشا لنبب بسجن كس ًارفاج ركا لت ابل كى سنا سا
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 كد فوج اتم ابر ءانب كورت ءادتبم قلخ ىذلا< زلم نمحرسلا .نيسحرلل اودجسسأ

 لهب ارو ًاريبخ هب لسفر ل لانج ءادتبمتساركاروا < لش سوتسا وج سرك اوم لدي يمك جس اناس قي دوا نمحرلاوه

 اة اجومرت كلا
 ك لس ريبخإ<- ريبخفرصلصإ لص عقاو باذعب لئاس لدس رك اييجج_لصي .ًاريبخ هب لدسف

 تكسب ,لوعشم

 هكس نر لا-اهك ايار فس مو ىا- < اكو ورك تاو لب لوبا ىلا امقباسس اكل جس مانهواكى اتتادخ .نطحر
 لب تتكسر ملاك انك ىلا [قباهسدج كج ل تس لوك نا لي سدا

 زج دعب ل بأ 1 عرولط لج داشرا- نو ب داج كس نايب لئالد كس تردد ل ىلاقت اد با... 4 نرش
 تولومرب تردق كى اعتاد خروما بسيي -اناجوت مورحم كتم ا تح ذب رجب رو اناج كمت نذو كسر هي ودرول انعام أك اسس

 را قداص ابد اريج ولله زج داضان وك ايل الن لاي ب بلطما موو كارو كاب دو ليم دف لوي <

 ياسر لس رك متلي مومو تسب آدتسب رجب < 0 1ك يروحو رام ير اسس ب باف [عرول طر دوا نس اب د يراسس كييب أف [ رول
 هداك دارا بج دكر لاب ع تلاح ب بيا تلا اتباع لاقت ادخ رك وا < انج اتم حس ىزهت بالقنا ريس غور

 بس انركارهي رضى جرم ىلاهق ادخ نلي_انلسا) سيتم ار لوك نيكس د ناو ىتب نورك ارواانلسرك يئن د لوك اك ر تار لك تار

 لابي حدض يا زجر م - ىفومددق لكلا نرول اكو رن مولعم لاح اكد اسس انكر ن جرروسرلا حررط كا _ هلت ؟ لبن ناتي زج هددك ان
 دهس ماظنلا#ثر دق بس اكبسيب ياسدعإ كس لئارججيروا وتدرج ر وا بوعد دعب كس لاب ياس لي < ىلا

 اتركه اتجاهدج نانا لع ىب رات كت اراك يس ب تققيقروا اني ابل ك- دامت ث ار نس ارك جس داش ارب
 ورصتتم صا كلك تكرس كى نإ ل لامك نايباك لاي و ريحت ىى لاقت ادخ كل اهب -اذذع لاي هيا

 هو تلوم نطو سس حراك اكسر جب ندد - يدان مهي راك وكسسو تدحاروك يت ذ# ارجوا ع اهب تارروا ندد 2 كس تلم
 وا دهس تتر اقيا هذ لال ايكابكولاى اج تققيقت”ى لليل وخ انوم كر توتر فش ع اراكدنينر واس لاجوم تحس مار آلا
 0 كل شامر لك ب تاتو! ل نورخجير واولركل صا كت ر>ارو نولس جك رقع تمار

 ناهس امال لب اوم ىلاو يبد كرتون كاب ليكي حس شايهو اكس نكن ايب ب تدق قسمت يا لاقت
 ضبروا لن قايل تا ضب ليل لاما ليم ضبا لإن قب ورك شوك لوب ل لل ضو سس تبن لجل لاا“
 وني زداب اري ر وار مث حس ىلإ ارك ايكيا فرج - لت ةساسرم ىلإ ف اصو كأي حس نااع اري ردا لإ قي درس لاي وكولوأب

 م كس نوئاويحروا ل ولالا ل إب يهوالعلس لاه لادم زاتو تروا قكر_هلبلوو لعمال نا نو وراء لإ

 انباع لابج لامت ادغ- قب سكش اب صل اكورد انك وعد كتر قرر قرم دكا وم داشرادعب لس لا < 53 17 6ك

 رواق ى لميس تحلب ىك ىلإي ننايعرو كس لوفانارجير وا تافرضت سداسي -اجاسرب لتس انباع لابتج دوا اناس نس
 «نالي ةسركادا ناك وتمقنانلا ا اروا تس ال نلاميارب ىلاقتادخ كه دوكرباوشو لئلد ناك اقر وقس احبس قرم كى قلطم
 -- لرشور فك ركاب ذب مس بسروا لن سرطان كلو

 م



 ١م مورسأدعأ اراعز نااقترغلا قر وسءإ ةرعبنو راي رايح ريع« ني لج يفتر سواد زن نما

 هن رابات ا با اهتروااعد قى 5 قترجرب آن انباج لي ركا لوم داشرار بج 3 :تردت رفا تا

 -لث نس اهدهن ذك لقي آماكا رالصا ل اند ونمت ليك سا تمييشم ىرامج ناي الذ
 لاذ تس لع ماكل فب ردا ساي ذس اس قرف لو قداذ لانا كل ب جس يوي ظ فاك ايكيا رفد عب كس للا

 لاك رابرللساك خلاد هتاس هس لكل سك نايك نآر قيم ب آل لل اج ان عيكس ناي ب آلت
 ل كح دجتاس ليا نوفود -ايدركى راج ىلإ, اراصكر وا احن جتاس قت كيا فس لاك جس ترد كى لاقت ادخ قي زين

 رع كسا فيا شن سلا 1 يلوم مولعم ليا حرك ل وفود تس موا ككالاع د لن لس هتس سرسود كيأد# وأب

 -8) 36 اهايلحس بئاب قسد رواج بريش لاجل تس بناج كيك كر لمان

 طاانخا لا نايمرد ل لادا ردود يقل طمس تاابيمفتو ركن ايب ل ناآرقلا نجت يشاع كس يعرج ريبجتان الوم تررطح

 لاييرإب عطضحرررط ىلا« نلايمرد ك ماك اج رول ناك ارا ب دصرمس لرش نايسورتب الشم السا ايكر تاءاوتم ررعش م رياشم 1

 نعل تاب لقا رماد كي لا دود قلب شي دلي و دوج وم

 5 جوج ورمدي روا ار اعل وج ىلاي كردشم كيا د للإث هس رمز دكا ل يندر اتلسوم قرب باص طرود اك لا
 هذول مهي لِ لولور ردع اتوم رق اذ لاخر وا لي ريك جيس يل لم 50 لووك وا لوم لسير لاا

 - لي تيس د اقرب تايصوصتللا كل دوج واب كس
 ىئاروارار شر ىلارسسوكب دوا يس دكا دي راوشر ىكم 7 روا يك اري حقل لومت فياوأى لاننا لس قلع ع م

 صر مل ىلإ ل ارواه رداقب 2 رم اخت ادخ-ّيسدرل ماقد اتلعت نا يمرد لس لونادناغود لس زارورود لبث يش تكأ اهو ريع لع

 وكنئكرشضنلاد ناصقن د روا لإن تك ينج عفن سيئاوج لي وم هل لع قب تب ناشر دوج واب كس ارك ل تس اسكس بس
 ايلى سرك هاوري ىف تييادب و نامي أ كح ناادوا لإ قر نورا كنا يك ىلا-<س ليو تس ا وو اخو
 كح لاه انار سبا زعل مول لامر ان دول ني درو خ كت شح و ورا كت م اطا فرص وف م6 اكو ب آ-ج ترورض
 انباع لد شواعم را ماكل فعو نيسادوا خلص و رمل عا لا وكول يقَو 1س و لاى قرادممذ لوكس 1هوالع

 تدب لاشي ل كار 2 آب تسارهار لولو ح نقل اننا فرص رصقمار يمرللب ء لوم

 مامتروا < موت و قدج هكح سوربي لاقت ادخل لوم اكم انمويِفِو ب امل يك ا يكب طويق روضحت دعب كح لا
 لاما مانت لودنب ةسا دوا داوم هرصان قتو كح روج فرط ى ا لمع سمن اثي ب مام قياس كل اكل هزت
 رب قتو-س كل ماكل وزب مانت ى اهق اد - اكعد ذا زم ى رول وكن اؤمن اكدت بس انم بج ىتدوخوو < ففذاو جس
 ترم روا يدرك اديب لع ند دج فرصوأ ولكم يشن د نب و ناس 1 حس تدق الياس لاس لاسر ىذود اكد ادغاج
 ّْ : | - ايكوم نا تو خرب توك

 هرافي لل فلاوس تقيم 1 اج ع كم ولحس لولو ن اول تمكوشو ناش كل ادوات دفا لاخارغرلاومداشرا

 اوكف وضرولانرذ تس نا ماكان لابس اهكرانجاد مك تيد قولد يسال نار شم نلا- لمع اجد يك كت صر كيلا دتادخ نير شم
 تاج حس تريح دوب ما فوك احن ادخل ة كاب ذ تسجو قابس اج أل ل جب كنا انور يلم ات يينامتر تسفص_يس

 -ك هج ةسوعسملاع فس بيرس مالسا سابك نكرم هيفي ادفارمد» لوك ايل الياي تب نكي لو



 ه7 ةارج تيا 041. نلاقر فلا ةروسا رج وراي سا رابح مفج» نيل اجريت رشورمج 2 نمت
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 أ لاو ووتلاو لاخلا فك جر ءاقحلا ىف سمج يرتاح تقي اع لاق

 بَرَقَعْلاَو ا

 مكمل 5 مل 2 ا 0 2 5 0 م 8 م,

 هلو دراطعو كاَريِملاَو روثلا اَهلَوَو زلاَو ب مهَعلاَو ُلَْمَحْلا ُهَلِو َحْيرَمْلا ةَ ايَسلا3 ةعح سلا ينك مكلا

 لَحُرَو توَححْلاَو سؤقلا ُهَلَو ىرتشمل ملا أو دسالا هل ريشتلا ناو اس ل كس 0100

 عمجلاب اًجْرْس ةَءاَرِق ىف +9ءارْيبم اًوَمَفَو ُسْمّشلاَوُه احجارس اَضيأ اهْيِف لَعَجّو وَّدلاَو ئذجلا هل
 ُكِلخَي ىآ ةَفلِ َراَهَتلاَو َلْيَلا َلَعَج ىِذَلاَوُهَو يضم عت ركذلاب اَهْنِمْرَمَفلا صح و ٍتاَرَتَن ىأ
 ِْم اًمِهِدَحَأ ىف هَئاَقاَم ْمُدَقَت امك ٍفْيِفَحتلاَو ديدشتلاب كدي نا ةآرأ نمل رخال ايِيِم لَك

 امو ادَتْبُم نمححرلا ُكاَبِعَو اًمِهيِف هيلع هَبَر ةَمْعبِل ١ ركش أ هوا روكش دارو ٌرخآلا ىف ُُلعْيَفريخ

 ا اًنْوَه ضْرآَلا ىَلَع َنّوْسْمَي َنْيذَلا هِي ٍضرَتْعُملا َرْيَغ ْنٌوَرَحُي كئلوأ ىلا ُهَل ٌتاَمِص ُهَذْعَب
 منال ا َنِم هيف نوملشَي الوقف ىأ :مواُملَس اولا 1 ؛نوقركتامب َنولهجْلا ْمُهَبطاَحا َذاَو ضان

 نيدلاَو يلب دْوَلْصُي نأ َنيمئاف ىنعس +هَماَيقَو ب ٍدجاَس ممج َذَحجس مهبل نوي َنْيَِلاَو

3 
 تا ايلا نزال ىأ قولا ناك اَهَاَدَعْنإْمهَج باع اًنَع قرضا ان نْوْلْوفَ

 مل ُمهِلَيَع ىلع اًوُقَفن 13 َنْيِفَلاَوةنَقَوررفيإ ضرس نأ بي »وامام اًرقتسم كسب

 راَقلاَو ٍفاَرْسإلا كلل َنْيَب ْمُهُقاَقنِا ناكَو اَوُقِنضَي أ هْمْضَو ِهِلَوَآ حْففب اًوُوعفَي ْمَلَو اوُكِرَسي
 اَهَلْتق ل مرح ىلا سَ نوف الور اهلا عم نوي النيون ونا

 ُفَعْضُي َةَبْرُمُع ىأ *مؤلاَماَثا َقْلَي ِةَقلَدلا َنِم اًدِجاَو ىأ كلذ ُلُفَي ْنَمَو: َنْونْرَيالَو َقَحْلاِبالا

 امهعقَربَو الدب نيلغفلا مْزَجب هيف ُدْلْحَيَو ِةَميقْلا ْمْوَي ُباَّذَعْلا ُهَل دْيدْمَّتلاِب ُفَّعْضُي ٍةَءاَرِق ىفو
 اللا ْلَدَبي تلدلوأف مهم اُحِلاَص دلَمَع َلِمَعَو َنَماَو َباَت ُنَملِإ لاح *'مااَناَهُم اًنانِبتسا
 كلدب اًفِصْتُم ْلَرَي مل ىأ 4م. اَمْيِحَر اًرْوَفَغُهللا َناكَو ةّرحالا ىِف ”ٍتنَسَح ٌةَرْوُكْدَمْلا ُمِهِتاَيْس

 0 أ همام للا ىلإ بويه احِاَص َلِمَعَو ركذ لا كا و

 مالكا َنِم وللا اَوُرَم اَذإَو َلِطاَبلَو بْذكلا يأ "رولا َنْوُدَهْشَياَ َنْيِذَّلاَو يَ ِهْيِزاَجْيِف اًعْوُجُ
 مَ دارا يأ ْمِهَبَر ِتيياب اًوطِعُ اًوُرك د اَذإ َنْيِذَّلاَو ُهْنَع َنيِضِرْعُم هم ءاّمارك اورَم هِرْيَغَو حيف

 نير َنْولُْفَي َيِذَّلاَو َنيِِفَتم َنيِرظان َنيِِماَس اوُرَح ْلَب «سِواَنايُمُحَو امض اَهْيَلَع اًرطُمْسي اًوُرِخَي



 هاج ارتي 8 4 ناقرشلا ةروسء ١9 رسمنو راي ا رارج رج نيل زجر يفلح ررشو مج رن نبل اك

 انْلَعْجاَو كَل َنْيِعْيِطُم ْمهاَرت أ. انل نْيعأ َةَرق ٍدارْفََو عْمَجلاب اَتَرْذَو انِجاَوْزَأ ْنِم اَنَل به
 لا ىف هم اّماَمإ َنْيقَتْمْلِل

 راسو عم ع

 ةَعاط ىلع اوُوَبَص ام حلا ف ةحرلا ةَقَوُعْلا َنوْجُي تالوُأ ري 1

 ةكبلملا ديو ةاملسو هبت ةفرغلا ىف اهتفورد تاق ررحف روبرت ولولا

 , ” ارب ع اطاعد»

 مح نا للا كيلؤاو مهلا عْضْوَم همهااَقُمَو اًرقتشُم ُثتنَسَح اَهتبِف َنيِبِلَخ
 و
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 ٍدِئاَدَشلا ىف هاي مك ٌةاَعْداَلْوَل ْىَبَر مُك تركي اوَبْعَ ٌةيِفان اَم َةَكَم لهي دمحم اَي لق دل

 ؛سواَماَرَل ُباَذَعْلا ُنَوُكَي فوَسُف كارقلاو لوس ُمتْبَدَك ُدَقَو مكب وعي َفْيكَف ىآ ُدَقَف اًَهْفِشْكَيَ
 ةر ل وعو  ةنر فل ورا 2 ارا واوروبا لا دام ٠ ا او يح 0 ا

 اَهَلبقاَم ِهْيَلَع َلَدالْوَل ٌباَوَجَو َنوُعْبَس رد َمْوَي مهم ٌلِيقُف ايَنّدلا ىف مكب لَحَياَم َدْعَب ةرجألا ىف ْمُكَل اًمزالم

 هراب دارخت لن ) حس اثب سس راس سس ذب هس ذب لا ناس نس لك وو ناش ىلاعاذب( لات ىراي دارا 0 ٠٠.٠

 - لع هاكمايق ( وه #داتسوداب يب دوا تلدحءول ء ىدج« لآ و“ برك نازي «ملبشس مسا« نلاطرسءا زوج رون« لم لإ بوو رول جس

 هاك اق اكدر اطع-_<جس نازيصور ولواكم ايق اكدرج ذك برك وا لام اق اك حرمك رظ ىاوو راس لوراتسو دايس ل وناس

 06 دادددا قر دام اي اكل ظروا هس تد» لا وثم اكم اي هى تشم دس وام اي كنس -س نااطرسداكم ايق اكرم < لبنسر واع ارم

 . قم لب قال أ حس اج رسم لب تأ لي اهجاوسال ان الار ولو( خردوس )راجت كي ثا نا () ل ماروا
 ككاو درو! تار ع لس اكو هدد( ندهن زوو يلين 2: ناد روط اخ مركب اكدن اج دوا تس دايس نو
 هس د اسري -< انتاج آن و قى ومب 670 توج ناو كي حر رط سا ) اي دانب انا كاع 2 كح سرسد

 تورش فكروا لاذ ل تأ رقاد حس تأ رثود لي لي رك ذيالجس امال دارك جس. ايانجدج لن كل كس ضخ( لئاد

 نام نأ 0 باقر ابق كرو كو 2 لاذ ل تروص | 4 ييرعتر غل ف اكردا لاؤ لع ترك رسووزوا

 نابت نوزحي فىشلوا 21 لرعإ حس لارواهءارتبم نمحرلادابع)_ نب لح رجتاس كس قورفيي ني زوج ايا ول هس دل

 )0 ني تناولوا اماثا قلي تالذ لعفي نموردا امارغ ناك اهباذع ناشر تسلب لع نايعرو لو تفتك

 كس ءاكوروي ياو ل اقارو# هناا عدلا تا كرش خر وو لج رك خب( هدي دش: ) كولا او تلاه ج نلا بعت: دا

 " هك رارق نشل هس مالت سال 10 امدوج هوروا لت جره ل ( زامف تم ) م ايقو  دبك ساس

 ( ب لايعو للا يا ) بج تلو دوا ح ماقم رب وامن كرار( م“ )وو كيت بس دواس كات قرإل با ذعاكل كس ويكلر

 نجرب لادتغا نايمرد كس( اي رتل طرفا ) ساانرك مفاد دز تسرك ل سلكي لوضع رز كك ا

 لس اه اارف مارت ىلا طا( نس يل ) ضنا سب 49 نم كووبتمروا ىاجتاسس لات فا كج دواس
 اكتم مقاس تس اسوأ 3 وأ ات امال( ل لدكعس لن لوح كا! ) ن ما ليان زووروا ع تر أي ا

 - ات درو: ءاوشو اب وشم شوب لب باع ساد و دوا 6 ةساج اج اتتحاب با ذغاك ل "ا ناوكس تمي
 57 م م 0" 5

 رءات ليك ع ندد منول مو ووو نودلعيروا فعضي_تس داس هي دش نادت لع تسأ ثا فعطب

 لاوس لعد رم مة بلا را سس آكل ااا كركي ولو 0( تت ذ نار لام 00+ فاتصل قف سحب « قش روك اواو كارما

 لوو تا“ )< الاو تستر لاو تمرفخسا وب وأ ىلا يت ثلا روا اك اءرف تيان ايلين لج ل لوم ان 238 02 ناو وأول تيلا

 - كاملا



 ه2 ا 1 : ناار غلا < روس !ةركوراب ول مرابج رلج, نا الجر يشل ر شو دج 2 نبل
 خا - ايف - ص ,٠

 ماكي درا( ىكح لابتانل سود هداطع كح ىلا ) جساترك 0 تيرفتمو كيور نش قت نس

 هدو كس كي كيلا تالووروا_ تايد ئدجد شا فرط ى ( ىلاعثر نا( هو لوك كم ءامجب ع باذع لك )هوجان :

 1 ةيبالخ نام ( نا ناب قرع ا ”؛هدربع لاهج قشن) ولخشتوفلوو بج روا وم لكل اش لف لانا ش

 كس نا لام كت عمت سبأ بج كل م ا بأول ءوروا ل هاج را ل روم نار ا ا

 حس كادوا تمل لا ره تس هناي ناوي لول د كس( نا آر قل )تي راكد

 لد نالوا رام رول لعق قدامك اورو“ طل راع انو قلو دل ورتيلا كلان قرف( ني ول نرى

 روان” لع انعيرذ لوم ءادربام فروا ا ذلتمع اطاكس ب يدك حررط لاا, رفاطع( تدار تل)لتشلوحك آس فرط

 ريب ( جس يرد ليا كت تنج وج ) ل ليطل_.اه الاب كوكو لدا جا -تسسدأتب رادرم اكل ود اكذب يارب وأم تروا ( نيج ترث لولو رصاو

 اكس مالسو اغا( حس بن اج كل وتشرف ) مع( نس الاب كس تشنج ) اوك ارو تسد مدق تءاثأ ب تعاطا)
 رواد هدم د تس امج ايل 2 ود كه ل لا( اكرم 3 فلاي لبث تروص كفيف ناار ف نوقلي)

 2س ريكا نقع[ رحب كل اروا فكتدلوا رواه ءادتم نمح رلا دابغ_بسايكا يك يوب ك كح .م اتم نااوج )ماتم
 رك موا) - لح ورلد تدايخ مترك اكسس دك مار هادرب ىدابتر اكد رورياريمل دكت تدلل ( كافل لي دكت )قي بأ
 لا وسر )لك لشي” بوف ( لئالاع وبري وهاورمااح رهط 0( درلردوك وفي يداه وة ةرا تدع

 تسدام تأراي نرد تح ا اريبج كلل زم قلك ماي د كب جب لع تر 1) لتس دك لانا هزت ) يردن(

 ا اوج امال ول_ كن

 نوران تاس دج بد لت تكس ل وام اقسدنلب جس تاك م تعدم: أ .اجورب ءامسلا ىف... 2 | 0٠

 ا ل لك وطب كل كس
 ات ةفلحلاوذ شلي هس بس انم4كس نلاوج لم تسد يسد شلوى لاوحا نلا لع ناوروا ت ار .ةفلخ

 وترا لكل زم قرار واهي اترك يسكت يفيكى تسشنةسلسسج ل اهيج_ج كك سل ل ايافدس تلاعتييفيك
 لاتسا كل ساورفمإلة فلصخ روا كس د ليتم دور رضى كر رق لف اضم ورمي لع لن م كك زلت لة جاه رش اس

 تس م ذو كس ررصنلا يك
 0 ادجس مهبرل واح لاعب :اكعس

 . كك سيت ماكو تدمج دوا كو ضييص اكل وع لل ترو ل ب اك تنرحا ل ل ت اءاس

 - لب غرر بجوم

 - 2 ركل ل تابارغاد قد لد ل نش .اوقيضي مل . اورتقي مل

 مخ ىقلي لت جسد»« ناد لدب دوال موز لوفد فعطير ا دياي . ًاناهم هيف

 دهس نوت لس لكات ما لابي نكته مزالردصعي .ًامازل

 تع يدي - ساب قرر ل ناس آن لسا ركوب و ترم كاوا تش «ىك ى لاقت ا رغل جس دارا يمل ملل :4 قرش ١

 هسرصود كياوكك ار ند دوا تس نور وار ونموج ايانب داي دوا باني تروم م عرار كيأ لشن ار وا ل هس داس ذب تسسثب داع

 0 لاح 0 ارروا تس ل [تار ل ناجح نيو كش (انب الاو دحام ل آكي لس
 5 7 ا 8

 يانومت تنام كس ماظن كيا بسس نا ا_ كح رت قبس ند تار رواه حاب كس آتنا تردوسن كرر لا ) نوم رول



 هه اح لاري ؟هام ل اقرفلا روس !ةرسكو راب دارج رطل نيل الجر يضتجررشو رمت تنل اك

 كد كل ناريس ينك كس نولاو تكي دس لو كأم لانك تنفص ىك ءاروا ستمر دق ىف للاخ لا بس كبس
 - ل تاءاعنا لركن ولاو ن# رك داركشروا تس

 تاج كح نايبفاصوا ل لودنب راورجناءرفو لك لاقت ارض رحب لس لاا 0 نيا روا ل الغا مراكم
 رايتخلا نئورفروا ماو اسك راقوروا نوكسم ني ز موس داعش اك وموت ل اجر وا تييملاج دج كر ورغد رخل اهب كليب دك ين
 هور نكاص لس ولادي - كنان لع نوروز روا لورا ا ييخ_برل طم اك ارك نو شبرا 2227
 مايكل بامرفشايدد ةسايسآ آه لتس مم اهورل اصاب دون اوج نك ياك ا هييج لس مر قوراف تروا جس. ايورارق

 2 سكي . فوك رو انج د كك حررط ما هنت ًآمادرمت < لاجايلر يربك يامر ف سب و ا

 تسول تس اج لوم لاي ئافير شرواراقوري مكسب بطم كغ .لرايقفا قورفروا ىزجاع لن لا نبا

 تاو ع الراو 1 ساو لوتس كس تعانب صحوت و [تاس هس ءاقودللب لبو ذود ال5 7 كيرف ران عال تاغ

 | الكر نق مادبا ايوب
 ار نانا ققعاس ةنرو_«س ك- كس تليطفراربظا كح نلا ب اح ىك نمحر د ففاضا كل ورتب ل نفح رلادابع

 ري ثلابج قب لغ مل باوج وفين لس رك مت ب ودوه ب دوغلو دوا جس احذر ساو حس لولب اج بمد اكس ارضعح نا زين د لل #دنب كح
 كيتو ك لي اقع لورسوو ب ني عطا وتم لن تالاعم غسل فرد كوي مد لإ تلي ماكس هرب 2 1

 ةرأ ركب لتس تكسب سيئ ل ىلداي ب نا رود را تالق لإن لا لإ تبل ماكس لك طبط

 وكتاب لابتج هس اح ارب توم تعم اب لمس روايودراروا رم كس مخ ل املس نو تيل ماكر الب ةسايوم لل

 _ومروصقل نركز ةكروروا اجركم م

 نلا ل ماكا يل ل لإ لور سبب لي تح اطا كس اروا تدابع كى اهت اد تار ل ننال جس كيب فصو كي كنا

 لكس ا تتورب كح قر ب تيفبكىكب لق ترثخ ىن ادوجواب لح تد ءايعو ترعاط جرد يا 2 وم شن عاش تاقوا

 -ج داك اب عتب دوور زود تم الدرك ث قسد ةسالا ها

 تروا لإ تركى ب فارسا قت د لال تيل ماكس ىوردئايمو لارتكا لبي تاجارخاو خيروك كريب ففصو كيأ كنا
 طا اس ماكتس طرفا شدوا لي سل تاو بن ن# رك قرف قومك تابعو تعاطروا تاجرا قرورض غيل ان نس لك
 اندم لب ناتي كد اتي كي دو رو طار فوج لكس ل ثيرع-ى؛ د اثل يد لوماكى رورظريكروا ا قيل فعل

 هاش لوكاكك رش ل يح قى اك فصو كي ردثا كس نا لي جدر كاصاس سدي يلم ىلا حاف

 كأي حسا يرضون لك م اواكنلا_ تاج لبنس رش لوك ناتج لكس ل تك مز عروس لا تلا سدس نو
 ل مالسا برع ل ا ل سد ىئييرظأ ل كس 5 آب لوم تتو اع ب ًاردق لففصو لا -< تبر فاص

 0 للك داوم تاب تايد 2 كا هني لوو ل ككل

 ملا يك داي رد يبي روض خس دع دبا ى دوتس نبا ثلا بعت تمرت> كس لس راب باكر وشن ش يح دع

 ا انك ناو يك أدع بسن قانا اهب اراك تس اين إذ نت إ 1 انوك و انك ذب حس بس

 كس للاجي ذس ثلا دوعن ادب“ الكس لابكتسا متكانلا راب عفوت لاوكدالوا ىقباادابب# ايام فس يأ
 تدوك لك وذي مك يا رفرب قوص عادوا جت هس زلط بآرك: حس تدو# كل ذي ةيسا اراهتتايد بادج فس ب آ؟رع
 ده دية اروع وقروض انك نزح



 هج ارسم أ شاب "ف زوم نا اقرأ ق روس, | فرس هناي داعب مرارج ملجم نمل الج ريح 00

 ىضت 4 5 دلك كوالا كرر دع نر "ان ز تس لالر# قرسود هوا كس نا كلا يلو ما

 5 اس ل "رتل لج دز تاتا ن2 لوروك كرسود لباقتدب تاس كس تدك
 ش - ايا رفرك اك يكو تكس تك ب داي كح للادول اي د كال تس

 لابي يداك اج ايد ب ارذع تنكس تنل كأ كم ركوكريغو نزل كرش شل لامعا روك نااوج ل اوم دا شرا
 42 مراكب نسلق لن تس وج مولعس وتب يرش راذك وصقل دق كب اذع ماقدو باذع لداي زوج اس كس باذع

 ا ل ملا وادلب نرسل راق استي هرخ كريتر الا وف قيوم باازذع
 0 والك ناس مركو لح ََح تالاقادع حس تع اطول قفة ارو سد لادب تس مالم اوكرفك

 هدول خلا دمعت اسوم لتقي دو كبس لئءاض ردهتي درع لقتال ال جست: وتس

 نا رإ 2 نازلاقو اتم اهنا رادو كل ارا تلال لتناول نوب نو ا حس وو لاء قلم
 - تباغاوب لوقأاكب رك لتاق كيس لوي دع هم سرك و ولو حس

 2ك ل نظام وكرة ح ةفد ا[ تم ليل وخشت من لغاشم ماا وود حس كرب ففصو كيأ لم ففاصوا كس نا

 ليش تكلس قاد ىرضاح لع عم ئاج ان لو كس كل تماس روزلاة رده شيررا لا ل ترق زوزكا نورت را

 وتشرب للفك رب - ني تسريب ب حس لوماكل فر رواوفلاكي ب بلطم- ليث لظو دريدا بحت سيلفي جان لي

 -ةي و لد وتئاوكى وعت كوج بل طس لبث تروص لا نجد ل شع وقتال وعجم رصد روز-تك لك ساخر
 د: لام لولو ركزدل ذلك ق ( ناكتنح_ لوسوتل نس تس رو: ناو ردن ننال عب قوزتعس رايق

 كح نلا-<انزم توداي ز شم ثا ثوم ل اهشسا كروزر لب 0 ل يسيل سايل اين فس قرار ماما
 فرطو [فراعمو قات نا ةرقروا لم تاج لبو لوكس نارك مَ لو مر كه سنسد وكل

 حاس لادوا لإن ساب كلش 7 تر سنا وقل م لقا ب ليت
 - ل هس اب ىلايفطو كيس فياشددلاتوم لا لوك كلا مالكي ناك رافكف الغم لن تس رك الصا ىلب دوا تس كل سام

 مكس ناك ب ةس كا مد تس ىلاعت ادخ هوك س ىلاج كل شاعد كإيأ كنا ب اهب دن ناتو اسر علا
 هح رات ل داكن اركوليد سيئ كات لوم دعوصروارا كت غ اا ورادربئا رف كى اهتادخ حررط كين كك قويت كح كاروالساو

 ملوم لح لاك يرو سا لبن وقت يك اهدي لكنا يي - نوبت ورلد لبي تلاع قبب سن ىلع تءرخ ؟روا
 مم نيب اددأي - ليت لاك انو رادني ددوخ اكن اسالك لوم مولتم يك تاب يب عس لالي اب تيب ادب سنا كون لبا دا
 هج قروش كلاعل ل داع دل [ىولاو

 ىليو- لل تنج شارل داشبا-هسهركذت اكرجا كس نلادحإ كس فس كن ايباعو ىف ناروا فاصوا كس نا ل رخخ [با
 هيرب ل لي مالسرب نير يظقو مج حش رف_اكومج لماع كما رتجاو ب دادجتا سكس ناد لون تن لكنا

 لإ راش لابد يب -ايلماكعتس تسءاقتساو رمل تن ل رداد مدل ت بانو 31 ديرك كن تس دبو لادا سلس تا بلشر

 - وعر ظنم وخر وا لاس ذب هل د-اك قرف لوكس نوح ارو. لوم ف ناتروا كس لب 0 0

 ضيرف لاذ قولك الادب كل كس ليات ياو قولك لاعاد قمل داشرا 3 ىلا 9 يرق
 كرنب كايت روت يكس ىو راك وكول لا ل تا هس ضئيل مرق لوك "1 لابي كس ىلاقتادخ آف ايد تم اهناوك
 ملام ل د دما ل 1 يكب الخوير شم ني + تت لاك ل تيا وبتدوب اهلنا يقاس دس

 - ل نر راكب ح 200 ربددات مل مث ترف ارواايندءجس سس دابتل اب اكاد نات ايكوم



 هااحارسأت يأ 4 0 "طعم ارعشلاج روسما فرو اي موس :رابج رلج» ني الجر ييضتحرشو مج رت نياك

 2 9 يواصل ١ رجع 2 25 ص سم 3 2

 ةيا ل َنْوُرُشِعَو ْعْبَسَو ناَتئاِم ْىِهَو , يدم اعرخا ىلإ ءارععلاوألا ةيكشوارمشلا َُرَوُع

 2 4« جحا#م ِ

 ميحرلا نمخرلا هللا مسب

 َنِم ىنُعَمب ةَفاَضإٍلا ناقل بتكلا ُثليا ُتاَيآْلا هذه نأ كلَ كِل ِهِداَرُمِب ملأ هللا «ووسط

 ْنأ بأ نم اًمَعاَهَلَتاَق كلَسُفُت ٌمِجاَب ُدَمَحماَي َكْلَعَل ياي نم نحل رهط ملا ينم

 نإ َمَمْل اذه ٍفْيِفْحَتب اَهْيَلَعْقَقْشَأ ىأ قاَفُسإٍلِلاَنِه ّلَعْلَو تِؤَنْيِنِمْؤُم َةْكَم له ىأ اًونوُكَيل
 ريت عض

 مؤ َنيِعْضَح اَهَل ْمُهُقانْعَأ مْرُدَن ئأ عر ِراَضَمْلا ىنْعمب ْتّلَظَف َةَيا ٍءاَّمَّسلا َنَم ْمِهْيَلَع ُلّزَئنْأَشَ

 يل

 يارا الفيزا ركن نك رئاكألا هياكل ْثَدَُحُم ٍنمُحّرلا َنّم م نار رك ِذ ْنَم

 ايف انتبنا مك ضْرآَلا ىلإ اْوْرطني أي وري ْمَلَوَأ نو ُءِْهَتْسَي هب اوئاكاَم ُبِقَرَع اونا ْمهِْاَيَسَف

 اَمَو ىلاَعَت ِترُدُم لامك ىلغ ةلالَد هيل كللذ ىف نإ ٍرَسَح عون )ورك جو لك ْنمارثك
 مق روف وذ رْولَوهَل كبَر ناو د هوم لاق ناك هللا ل ىف ونين مرفأ ناك

 ةنفت هديل ىموم تلو ىذان ذا فلم نفل يسم 0ك 21و ةةيؤتلا عنو «يتجألا نيرقاكلا نب

 لف ل َنوْعُرَف مْوَق 9 +. نيِملظلا ْوَقْلا ِتْئا نآب أ نأ م لاو رانا

 َلاَق ُهئْوُدَجْوُبَق هتَعاَطب هللا ههّيوُهَتَي ئراكنإلا ماَهُِسِ هَرْمهْلا آلآ ْمهِداَبعَيسإب لي ِءاَرْسإ ْىْبَو هللاب
 ادب ْيناَسِل ُقلطني الو ل مهِيذَكَت نم ٌىِرْدَص ُقْيِضَيَو مدنوُبَذكُي ْنَأ ٌفاَحَأ يَ بَر ىسؤن



 تاجا تيب زي ءطرخشلا ةروسماهرسفوراي ١ رسم مرابج دل, نم اجر يسضحررششو هج 2 نيا

 ُمُهْنِم يطِبَملا ىف بند ّىَلَع ْمُهَلَو ْئِبَم -ؤَّنوُره ْىحأ ىلإ َلِسْرَأَف هيف ىلا ٍةدفلِل ٍةَاَسَرلا
 ُبْيِعَن هئِفَف كو ُحَأَو تنأ ىأ اَبَه ُذاَق َكَولفَياَل ئأ تلك ىلاغت َلاَق هب 40و نولتُفُي نأ فاخآف

 ٍةَعاَمَحْلا ئرجم اًيرخ مُكَل ُلاَقُي اما للدمام إد َنْوُعِمَتْسُم ُمُكَعَم انإ انياب بئاغلا ىَلَع ٍرِضاَحْلا

 ماَّشلا ىلإ اَمعَم ُلِسْرَأ آب أ نأ كبل 45 َنيَلعل َبَر ُلْوُسَر ان الح ىآ اَنإ اََوُعف َنْوَعرف اين
 اًريَغَص اًَذيِلَو َنِِاَنَم ىف انيِف كَبَون ملأ ىس مل ُلوَعَرَف لاق َركُذاَم هلال هان هزلي ءارشإ نبت

 1 مات للبن نثالا هنو نيس كل رفع نانو كلَ ِهِماطِف َدْعَب ةَداَلَوْلا نم اًبْيِرَق

 ّنِم ٌتنأَو ّيطَبَتلا ُهَلْثَف َنِه َتْلَعَف ُىَتْلا ٌكََلْعَف َتْلَعْفَو هنا نست داك ووكارن ياكل

 0 اذإ آَهَتلَعَف ىسْوُم ٌلاَق ٍداَبْعِتْسِإْلا ِمْذَعَو ةيبرتلاب َكيَلَع ىتَمِعنِل َنُيِدِجاَجْلا «مؤ نير فلا

 َبَهَوَف مكتفح امل مكن ُتْرَرَفُف : ِةَلاَسَرلا رلاَو معلا َن رم اَه َدْعَ هللا نانا انقا» لاعلان

 0 ّيَلَع اهتمت ةَمُعِ : كتوم نيم نم نيج انج امك يَ 2
 كملظِل َنِلَذِب ُكَنَد 1 مشا ني ةيقتشت ملا هيب مه دعنا ل عتيد قل نابت مث لي كرسى

 ٌبَراَمَو ىسْوُمل ٌنْوَعَرِف لاَق راكنالل ماَهُفتسإ هَرُمَه مالكلا َلّوأْمُهْضْعَبَرَدَقَو ْمِهِداَبْعِتْسِإب

 7-5 ىلاَعَت ِهتقْيِقَح ةفِرْعَم ىلإ قلل ليس نكن هامور ئ أ قف ُةوْسَر كب تلق نت بج َنْيّلعْا

 ىآ 'اَمُهَنْيَب امو ضْرآلا :ٍتاوُمَّسلا ّبَر َلاَق اًهِضعَي ْمالَّسلَوُةولَصل يع ىلسوم ” باح ِهتاَفَصب نوري
 ٍفارْآ نب لوح َِْل وعرف لا ُهَدَحَوِهب اًوِماَق هلا ىلاَعَ هاب 40 َنْينَق وم متنك نإ كلذ ُنِ ٌةلاح

 «مؤَنْملَوْلا ُمكَض ابا ُبَر َو مكبر ىلسْوُم لاق َلاَوّسلا ٍقباَطُي ْمَل ُىِذّلا ُهَباَوَج «هةَنوْعِمتْستالا ِهِمْوَق

 مكي لسيرا ىذلا كل وسر نإ لاق كلنلر 5121: طنعت لق ف اوادبو ناذك رز ناكر

 كيد نإ ِمٍوَنْوَلقْعَت منك نإ" اَمُهنْيَب اَمَو ِبِْغَمْلاَو قِرْشَمْلا ُبَر ىنِزُم َلاَق +-وُنْوْنْجَمْل
 0 ل ل ا

 مي لق مع

 ل لاق ' ُةَحَأ هْيِف ْعَمسَي الو ورصييال ةذح و ضرآلا تحن ناككم ىف ضخشل م ١ بحي اَدْيِدَس ةنجبس ناك

 مار يد
 م

ب كنج ْوَلَو كلذ دغفلا ىا ولو كوم
وع يلا رينو ىلع القز ىأ "دوي ءئش

 ل ك

 كا ٌنيبَم ٌناَبْعُت يه اًذإَف ُهاَصَع ىقلاف هيذ هس َنيِقِدَصلا ّنم تنك نإ هب ِتآف



 هاج ارسم تع 1 ب 73 ءارخسلا ةروسءا 9رسوراي ناك مداج دل نال الجر ييضتح رو #مج زن نياك

 نإ لدرلا رولا تاكاب الع هبة نير ظنلل ع 3 يح تاو ءاضيب ىه اذ اًذِإَف هبيح ُنِم اَهَيّرخَأ ُهَذَي

 ْنَم ْمكَجٍرْخُي نأ ُدْيِرَي رخل مل يف كا ا يلع رجس اذه ؛ َّنإ ُةَلْوح اَلَمْلِِل ُكْوَعْري َلاَ
 نادل راتب اًمُهَرَماَرَحْما ُةاَحآَو ُهِجْرَأ اًوُلاَق يؤ َنُوُرُماَت اًذاَمَف ةرخسيب ْمُكِضْرَأ

 ٌعِمجف رْحَبلا مْلِع يِف ىسوُم ُلْضْفَي «مؤوئلعر ِراَحَس لك ٌكْوْنأَي َنّيِمِباَج «5) َنيِرْشْح

 ملا لَه سانلل َلِمقَو ِةَلاِموَيْنِم ىلا َتْقَو َرمَو هج مْوَلُعُم موي ِتاَقْيمِل ةَرِسَحَسلا
 3 اهتجإلا ىَلَع ّبَحْلِل ماَهْمِتْسِإلا :..) َنْيبِلْْلا م مه اًوناك نأ ٌةَرَحَّسلا عبتن : انلَعَل يوب َّن وعجم

 َنْوَعِرِِلاْوُلاَق ةَرَحّسلا َءاَج اَمَلُق ىسْؤم اوعي الق مهند ىلَع اوُرِمتْسَيل مهل ِرْيِدْفَت ىلَع ىحرملاَو

 نحن انك نإ اًرُجآَل اَسَل ِْيَهَجوْلا ىلع اَمُهَْيِث ٍفِل ٍلاَحْدَو ةْياَقلٍلْيِهْسَنَو ِنْيَتَرْمَمْلا ٍقِبِقَحَتب َّنْئآ

 يقل نأ اَمإ هلام َدْعَب ىَسوُم ْمُهَل َلاَق *م+ؤَيِيَرَقُمْلا َنِمَل ذبح اذ ْمكَنإَو ْمَعَن َلاَق +”ؤَرّيبِلعْلا
 ىلإ ِهباَلَسَوَت مهِئاَقلا مْيِدَقَتب نذل هنِم ْرماَلاَف مس َنُوَقْلُم تلا آم اًوقلا يقاتل نت نك نادم

 ىسؤُم وم ىقلأق «سو نيل ل نإ نوع رعب ولاَ ْمُِصِعَو ْمُهلاَبح اوقاف حا كل

 0 َوُييَفُب (0)ن َوكَفاَياَم ِلَتبت لضالا ّنِم نْيئاتلا ىدخإ ٍِفُدَحب ُفَقلَت يه اًذإَف ُهاَضَع

 َبَرب انما آولاَق د“ َنْيِدِجس ةَرَحَسلا َئَقْلَاَف عشت تاي اه ْهبِصَع و مهلابج نْولِيَحَتُي

 ًءُدوَعَرِف َلاَق ٍرُحّسلاِب ىت الاصل م ةو3هاَعاَم قا , مِهِمَلِعِل هبال زر ىلمْؤُم ّبَر «دَنْيِمَلعْلا

 ُىِذّلا ْمُكرْيبكل هنإ :ْمُكَل نإ ندا نأ لبق ا ها يبل لدورها يبوح ُمتنَما

 ميد يعطف نب دن ؤهلفت فؤسلف راب حطو يتحد * رخل مهل
 اولا «هونيومجأ ْمكسَصوألَو ئرششل هلو ىنيل ٍدجاَو لدي أ فالخ ْنّم ْمُكَلُجْرَأَو

 ةرخالا يف نْوُمحاَر د+َنويِإقنُم ناك هَو َيِباَنَبوم دب اَنَبَر ىلإ آنِإ َكِلذ ىَناَنيَلعرَرْضاَل ٌرْيَضال
 نناَمر يف هد,نيبِمْؤُمْلا َلَوَأ انك نآب ىأ ْنآ ايطح اَنبَر اَنَل رفعي نأ وجرت عَمطَن ان
 نة رشم ) حلاو باتل( لين سوم لذانرب باآج نط اضم )يي( جساتناجول ارم كل اا ىلاقتادخ) مس. ل
 -لي »سد ناج ىف( تس كة سمك عيد )ب هس الد كامءا كس( اكرافك ) نا( فتي رك )يب آك ياش لج لت 1ك( كك

 5 ام

 ا

 م( كافه لئطرفع ماكرو خيي شد كداغ ياك مروشم وب روت 7 ةلتفش_ < كه دابا تقفش نوم“ لعل)
 موال م ل ناامياوو دواز ليل 556 3 1 ا سو 5208 داك ب دراحا ناش ايا لوكس نام ارم نا ولين اح كا



 داحس يأ نإ 7 * لج رارتشلا ةروسم !ةرسبفورا سل مرابج دلع« ناي الجر يسضثحررشو سمج 2 ناله

 نادل( لن لدار“ ىلا لب عما كل سا يك يدانب تفس كن درك سا لب تمي اراه تنفصل وف مننا عروض وا

 < درك التي هين انج - لوم نس دكت رس حس لايك ىف 1 ينم حس فرط كن تر ع ادخ شاب و اج لوك اي كس
 مك املي د ليتل اي ف ذس لوبن ايكح لت ع درك ازهتسا نا ا اجو مولعم تدقيق كولن لا بي رقت ب د نبت

 -< لاقت قب( كت ددق لامك لاقت دغر واديحوتا) لي لاكش بس - لو لالا لاول لكك ةدشو مر هدف لكي لا نس محب
 روا( ب دئاز ناك لي مه رشكا ناك كتابك يوب ) ةال لكنا كولرثلا لع نا( كس مولعم#ىاتتادخ ) نع
 قط را )رون( ل قتل نوم )< ميرا ردا ( كج دال س مانا تس رافكن ا ) < بلاغاذب داكددو ياك ميش الب

 :تيثك) مكاري وم( ل تار ىلاو ذ راك 1) ف داكددورب لح يآ بج كن رك ءاكصق لاس موق نبا

 كس ركرتج ع ل ارما ىفب دوا هس رك رفك تاس ل اهضرواركك يد حتاسس نوكرفوج )اج للاي كس نوكرف مق وكول ملاين نا( لوسر
 اهلك رع ف لوجما - تس لك ميسو تييئادصو لكى لاو - لات ادخ)-ةس دز للري ايك( لج سرك شا
 ( تسدج» لكبيي ذلك كن ا) لدا رهعروا كس لا انج تع ورك حس شي دنا اك ا لات راكد دوب سري (١ لس مالسلا يلع يوم )
 سا( ع ل ناب ذ قر يمدج ع ديو كتلك ا) قلم لب حرط ىلا ( لع تلاسر ٌلّسادا) نلابذ ىريسردا تس انك وب كت

 كوكو ىلا تس زهر هددا( لوم تب غر اكد كح سري هولا ) كحد جو «٠ لاي كح مالسلار يلع نواب( ىلامب ١2#

 نونو 2( هل ركلق) سيترك اومداشرا_ل ساو ةركون لااعخم /عس شي دتاوكة وس( اكغلنا ذرب كس ىثتت )هت يمت كا

 دجتاس داببدوخ مت ( جس ايكأ يكل اتتسا خص اك عيا كس رضاع ساهي لابي اهي )اج كه ماكحا هس دامب( لاب #دابتروا مس )

 لوأود متوس ( جس ايليا ايت خص اك عمت كل كس وو فرص_ ع اناج ايد ايكل يب باوج كادوا تح يكمل )2 لئد نع
 دجتاسس هس دامب وك ع ارسا ىف فا كاج ( لون كك تينت اي هداه ) نيج لوسر كس ملاع داك دورب متلو بكر وا اج لاي كح نوئرف
 كعمل ايد باوجولم السلا يلع يوم تر” ح نلوكر فب لس داهتموكن وكر فاتسإب ب مكبسست فس لوبا )تس ةساج ( ماش)

 -( ردداكدعب هس كراون يشدارم حس نبيك اهي)"اهقايك شوب( شرك سا ) ش نيكل“

 < لل زادنا لد دوا ام اكن ووعي فوج د دن زدايعم نق ودواهسد لاسم اي رقت )كساب لع نوكأ لوسرب ضرع ىلا ىلع مترا

 او تفر يزرع ل دة اقاك )يكدر 3 كاسل نرد( دا كبي

 اوركيد بادج هس مالسلار يلع وم .....هت اهكرركاد ان كس كس ذيسا لشروا كد تاس دابق ث تيب ةدئاسذ نس مج
 هل بده رم -ايكومرورفمسس لابي دابق ع اكرر ا

 -اهتاهب نمتتدابعل م لس )اب دكر هج ةلراباكل تع ناحاود يروا اي درك اش لع لور عم روا لك طع تست

 ناحا ىكاراهنتايك تن )ع. اهكر لا ذ لع ىئالغ تطول ناسا قي ف قلك يورك ل صيت دك لظفر ي كف ذوو كم اب

 وأ تش ردا حازب مالك ويا رسا ىخب ىلا ني ايل يلام تاسع ريم ذم دكا بالا ىقةبملح

 جس انا فوزى راك  ماييفتتسا ورم لحي عس كلت فس سول ضروس ليم اعنا لوك للا تسري اني ,زرج
 هال يقوم لور تادغ كرم تل يجر ا )جس زجايكل اعراب ءاجيت ا ا

 ئرااطاوك وكول كت افص لك ا فرصيج_قتوجدن لوي فرغم كت قي ىك اوك وكول كيس اركي دا ؟جس زج ايلا دخ هور
 اك بس ناهس نايمرد 12 ا روااك نم زردا لولا | داود ب هوك 7( لس مالسلا يلع قوم ند تاق الج



 هاما عأ 4 7 ب ءارعشلا ةروسءا ةرسبأو را مس تاج رلج, نال زجر يفتجر را ا

 ززعم) نولاو درلورا خيسا ( لس نور فري سمن دال نامياريادخ فرص جس ادغ للاخ اكل وج نا) كوم انركل صا نيقيب ول ضرك

 هلكي داهرول ا راهتيعسر اكدروري ووك امرف( فس مالسلا يلع وصوب بادج كب لاوس )لوم تنس كب فاول مك بك تس( مقبل
 اك لش لاكن نايسرد كس نا كيرجر وا نلف زروا ناجح جس رادروريادغ قل بادج لحي كس قم تررفحب اوت يملا )كك 7
 لوس فرط ىرابتتوج لوسر اراب كابل ( فس لادا داعذب كي ضف ين ناوكرف ف لعب اك ماسلا يلع ومرت
 هس نوح فرب سي رك

 ماكس لق ركا_ىج اح ناسرو دل نادي وجر واكبر غمو قرش داكدرو يو ودل يامرف( فس مالسلا هيلع وم حرت>)
 نس مترك اهك( تس مالسلا هيلع كوم فس ناكر فرب لم جس احن آل نامي تييئادحو ل ادخ لبجتروا كداب تيا دق)
 ورك كغ رز ديقدو -ادقك طخ ىتاذب تام ديق كن وكرف) لود لاذ ل ريق لبر غ لقاك جتروبعم لور وف وسير

 اهك( تس نور فس مالسلا يلع ومي قش سناك نا ذاك ررط كندا ةكك كد وكاى نهد لابن اي دركهنباهت لع

 وركب ليطو وق اهجا ل ابك( فس وعرف هسا سيور ايك 2؟ 3 لودرك م ( ري تلاسر اقياذ لبد ترص لوك يكمل
 مووتالاكت ( حس كابي ) تاباني ارو! يك ايد ثا لإيامفكيب كي هوو قد لاذ ىف( فس مالسلا يع ئ لرب جسر 0(
 ابكت دوجوم لاي ل أكس ادت: حس داي مد للا كيس!( فس ناو فري ل ) ايكو رادلتي كن تب شر ظن كل ولاد تكي د 2114
 اك وتر داوم تك ا اهكب اوس سد لاك دوز هداج يس تس نولي داهم ممل تبا هي دس كد اجا ذي يدك
 لاي كس ب آس رك وك وردا نجس دك يسد ع واكرم لع لاو ردا تحد تلهب لاحب كح لادا !يبأ

 2ع كل قي تقول ان كح ند نايا رك داج يت انج ( ب الاد نش اج هدي كرك تس مالسلا يلع كرم تررتحوج ) لي 1ك

 لي دريدا كل ثأ متل لي . اهزف تم نزلا رانا فاعل اقل ا درب نال( قراتتل و و رت نا)

 ' عبتن انلعلحررطا_يس نك فارم رول اناسسكا كح كس ف + ري ليديبتموك وكول لمار ماهفتنسا لي نوعمتجم متنا لص)
 هداك ناكر اطسلا يل ئوع ترض لم تدوم يلام نادك دهس ستفوصتت راجل كل وركواج نان ةزختسلا
 مكر كالي تنوكرف ل 1ركوداج بجرم ( يدرك يت راجت ف لو 2س بانك كى ا-<س وارم ان دامت ب نإ د ةيسا دوا

 يد ركف سواء زنمت ترق كياروا اكفتكر لاب لس هزمت لوفود تأر ثيل نتا 0؟ كلل ماعنا ا ذب ىلوكوكم نايك ق2 بلل اذ
 اهكحس لوكول نلا فس مالسلا يلع ىوم_كس ةاجومراش لش نوكول بيرق دامب ملين تادوص ار وارو رضاك يك( فس ناوكرف سك

 ملك ابيب يع كرما لولا ذومانلا ذوي دج وك مك( كح ولا ذ لحي تاب ليما ذ لكي متلك ايك ل اوسعتس ماسلا يلع ئوم نس لوبن اك بج )
 2( لح وم قتراهبظا لك تاجا كف اهكوءاتباوك ادراك ياوك وكول نااملأب لت
 اصعانيا ل ومر 4 ليئر بلان ىن م اقيم اكل ابق نوفل يكسر وا ليلا 5 لايجضال دوا لايسد قي ا نس لومناوم
 وكل ويسردوا لوبال ةيسا كس كى اس عييروا كراك ب يبرفذس لوبماوج ) اكن نت وك رنه» كرو وم كاي ل كا ووو الا

 0007 اك]آ نامي مكه سك دوا © ركع هريجركو داب ( رك لعدن )وس ( امت ياحلو لع تروص كل وين اسد دز

 نقيل يأ وف امك ووك زج مالسلا هيلع كوم ترو 000 اهل لوم يرجو لك ا بلاغ ) < بد ى اكن وراي دوا يوم
 ش 0 آد نامي اوم مل انك ( نورث كتي رذ كس دداج بترأي ليك

 كن كد تاه واو لتر وا السن هب كس هداج لب لا) هس اياه وداج لال نس لس ع راورس اراقب دور



 هارت 41 ”ؤيم رسل روس ةرسبصماب 2 ماج رج نيل اامرييضتجرر شوه 2نيلاك

 ماعم ايكدختاسس داب ل ومجد ) لج ىلا لوب مولعم تيجى ليت وف اهيا ( يك مولخم لبن للا با هيا رذ هس لم
 ابك لورلوداج -كل داس دج ريل سول سس تروا اكل وث اكل فاي لس فرط قرود وا دجتاب كس فرط ليا داب يت( نوجاتك

 مكث دك يما مكس نيل اه ل اب كس داكتدو ري ةييسا مت ( رعإ كح سموا رام ليوم إي حيرط لش نو

 - م ًاهلس ناموا طي تنابس مث( لك رود نيس )كك لا سك فاحموكل فا طخ دامت داكدد و يادأم#

 طر ساد لون ورث مأشن واهس رشف درت نا لش .لزتن اشن نأ لل

 ل عرراضموكى تت كل ساد لابن يل رعود ق بانو تتر ع حتاسك اف الكر عرراشه كى ظنا, .مهقادعا تلظف
 كي دامب ظافلاكعرراضملا قتكتدعب س تلظْن حرراشك < بو “< قرورضازيإ لش

 نيعضاتخ ترجو كاد تقص لك ولاو نورك ملئالاع- ايكاي د درارق فص وفد رأوأ عروض .نيعضاخ اهل

 ىلا نيعضاخر وا حامي دانبءادتمو مهقادعا كيو يأ__ل بارعاود لع نيعضاخ قال ررط ىلا حرت ل قكىلبا ع
 نادرا مس قاشسعا ل ايلا رب باوجاكى ا كى انك رطل القع حتر ل ملئ ريغ اتي ىلا, لاكشارر نليا_ربخك
 ترروص رسم , ىق انعالا باحصا لظيف 5م تنرابع ل صارواوم فوز اضم كس قلتم ىئيب تدوص رعود لإ لس و

 دارم ( نورك )وضكرا رمت قاسنسعا مكي تروي ايلا مكاكىتءالقعغ# سانايا درك فام فرط الق بج
 رواد لاح ءاثب ري بيوض مل سن مور ترروص قرسوو حس دايت لس بيك وريف - يل دارم لاو كورتلب 5

 ريك مهقانعا لاحلاوذ

 اكواد خس اال ةساجايانم لم تقو للا كمالسلا يلع كدا دمك ايي لاب .كلبر ئدانذا

 -<س اناس ل تدهس نأ رق لو نضو ارسل

 روض“ اك( 7 ) حجو لك سو نايب فطع اك كلت انك( !)_ سنان بيك رىوك .تدبع نا

 قود دقموراج ءاب ليارورب (8)- لدي ح لاس اهوج لي اهنمست( ")لدبي تس ةمعن(١1)- م ءانب لك ومل لوعفم
 لوعشم كر وصنم ياكويت يل م يارا ىه(17) .تدبع نابع تدايع لي لشاب ءانب
 -ٍِء نو

 وال قو هنا بل وعلل .نوقلم معناام
 اوفو هرباظم لاك نالطب هس مالسلا يلع وم تررطح لل سا قب كق تراها شف راع ريكس ب باج ايد سد
 -ايكعكشادرب ى اوك

 - لو قلع تر حررظودرم فنظر واد رشم ساري -انق فقلت بي لسا فقلت .فقلت ىه اذاف

 ور فروا عضلي كس تبي دبع: لشدكب يز تافصروا تايصوصقب كل ودلنب ناي لان كس نا قرف روس... 3
 ىلا لن اخ اكس ءارعش روس. هت راني نو ردنلي كس لوقا تستر راوركنوستب سئس لو لج ع وتعكس رام دو بسلقاار سكس
 . ماقداعي-هرظلب عقرمزيلاح ا تيربعاكل اوحا كس نانا ني نكي ان التم لم رورو ربك وارج اقورباج ءلشرس ليا ل اهتلاب كس

 خ كك كس شاور ( ماسلا يلع ئوم) ريو ري ذكري ليا كك تيياربوالصا كت اهننوكرف



 هامارم تي 4 ماج ارعشلا جر وسما ةرسبفو راب مم اب دلج, نا الجر ييفل حررشو دمج رت نيالا

 تروا بخنوكو خانك اهب وا ذاك اقوم ت ردقموو بج تيا كن ي ربكتروا بسه يعرب لايك اج كي وكر روضحت 1

 - ل متت لتر وس ل دذوو لع ناي كس دي> وأ لال درج ع قل“ ىك ارتكاو طس و لي نيب دوم ادور وا لاس ل انلاؤ ع

 هراشاحسط كيس شريك يضر يظنه لشن لإن تلح ناي بلطم خنين ضنا ”حدتسط.........:4 ورش 3
 اك ىلاعللا رور للوثارسووروا فرط كن يدي رم تءاج انه م روا بتاج كر ورسح سروا فرط كن ضر اع بولثب رطعس

 ىلاهتارف وقم يكس تااوطقم فورت نارك يس يتاب نايم اكن ضر مدوا كف سرواه ففك كل ولا ىوذ ط كح

 -جاشاع

 رمي -تالاد ثق نسر و كح نا ٠ روا 2 «تاص لكلاب د لا لش 1ك 0 رك وج راشرا

 فرصته اس كس تس ةفمعاك راهب دس راكب فس انو ملف ساري فس الدش نامي اكس وكول نلادل ايكيا” يتب ترضخ 1

 لق ب 1هج كس لوول نارك مشايلا لك < لبي رايتتما لس وكول نا! نال انال نامي بسا كيس اني درك لزن اكل ترد

 2ك هس ورفاكروذ ني رسول بج ب 18 ايل يكن اي شق كين امك ى روسو روا قرا وك يقي روضغت الاه - لي دوك اج ىلا

 2 تككر تقفش لامكري تما ىلإ يي روضحت [لكي ون كيا - لو كذا لت اي ود س تب [ فس اعل ا نور بحاص هت
 ع سين ىف امك ىلا مك ض ترم ناميبا كرف اكلي سرسدد

 روا احا اياعلو نااثن ايبا لوك لوكس بيغ وف لبخ ةكس ناامبا بسك بسال لوري كرئوارخ تديمر لالا وج داشرا
 - اوم روب كس ل نايا بسس بسلا قرد َّلا ى: شأنك ل انور رترعب لسلك لاو ورك ع لجنو ىيل

 ناو سانجي د قيمر واحس نلاهتمااكرايننا تدق كن لانا ىتدوصقن وف لابي .لكالاح نب ر لى ابءالتنا ملاعب بي تمروص اا نكي
 ا 0 ل ا رف جس اترك اعشنسا سب فرصم حيوكر ايفا ىف نكست

 2ك يس هركن ايي هرم لوتس مرت ل نلا لابي -ايك تارا حس ساروا كبي طك كى تيرم ساو فس الدوا قم ابيب ىلا
 -.ايكلءاعم دجتاس كس ورب نيسا سوم دقت حررط لست وقح جس جرو ىرخ [ كبي ذلك ءازهتسا وا بي ذكر ارعا لحي
 لير لاك اجوم مولعم ل يبا روا كس اج ليل دباك لا بيب رقت كليب # كبي ذلك # موق كلا قي لارا رخغ بن حرر كا

 . كل التب لب ىارك
 رواوم حس راطلب# مور صا لس لاسر واوكم الكس لكل و ةاءرف نيب تدق لاهكروا تلوشو ناش ىئي ادب كس لاا

 لزج نلاج بس ورادتاج لبي لا وا لب انب لشن هذ اكس ملاع ياك نص لامكروا لاند دق اوم هس دال قادن ماك
 ترزذت ل لاقت ار هوازعلس لا لع اد لو شن اكتر دق #دشركى كى كا بسر اهب و راب« لوك لمي س وتبكي ر وا سكايب

 اريل وم ككل لب شرس وا ضرع لبي تسل لبن اهيا كول تس تمم دوجواب كس ارك لج لاياشنراشهبس قئروا ىك
 وك وص نا ذهل بل ايري بسوو كات ونا ضاق اكد يزرع تمفص_ح جاع قول راس اسكس لا جس بلاغ زيجرب ىلاقت
 2م تردف ل اكرب ماقثادوجواب حجو لا-<جس ماع كك كس كارو تر كادوا هس مكر ىدت سرك اننا ؤرككالب

 لكتب تسار هادي ركادوج واب بس لسا نكي ل اج [رذاب تس لاما دب ةييسا هداك ات كر و تابعون وصب نا لك 4
 اتي ذاب تقارب 32-5



 هااحارستعآ هب 0” اطموارخشلا ةروسءا ةرسوراي مس راج لج« نال الجر يضع ررشو مج 2 نال

 دامت ادمن ابيب روطولم السلا يطن كوم تررطغت ل وسر ختيسا ل ىلا تن ساده ٠ :نلوكرفروا مالسلا يلع قوم اكرم

 يب روا كل هبركب للو_اهيت فرط و ىل ساروا ناوعرطروأ اي داثب لوس 17 0 ماركا <سدايرف نايب جهلا

 جرم لاخر رك سومر زع يع رزيق رايي طو ل مالا طعس قب لب كم: ف يق نذل نع

 -ه تشكك ع نابز رم زيني فيلات حس لت ليد ات بي ذلك ريم هد لتنال

 ايلوكري نايذا يا ذس ب آهران اوم انج ليال كس لاسر اح نم بتج .مالسلا يلع وم ترتر جس لع تايادد
 فوم تشل ل بي ناي ذا ريما إو جس رامرف السلا يلع كوم ترف لن داب كس للا قواد تدلل بي نابز حسا .اهق
 اةيل ل كس لق قرارك نت نيد ماجا ضار فكس خل ساروا لوج لو اقري فس رك ادا ل ادت وكم بطش تسس بوك
 راكي هجروا همس لم زا قاكل كس هريغو ىلا ل ماسلا يلع نورإب تيرطح_ كح دركسون يرش قل كورإاب يأ

 لالش لدبوو ليتك الرو دج تس اج با اتا ثوجرصم و ب كل سسا_ < مارا كتل ارا
 اراب ىتوك ودا لاعب تابع وكرد كفك كتاب كك دام يكب ع نوع مرور طخو فوشي لوب داشرا

 اتنم تاب كي سس كنا قرامبت:ل بن - واج ركل لقت 1 قرم مت كس لاي ينتج لا ذيا لوك ب كولو - لإ ةييسدانن رأس
 كمل اعراكذدورب بجو ه رثإ < ماقم طب يغش نكست ىل سس ددحتاس هداه او كتررضن ىر بمر وا تدظ اح كرم -اك ل وتر

 < نكس ايكروا ن نربط ركوب سس لا قف اوم نقيب تريعم

 ب نلا مد لو هداتسر فكس ملاع راكرورب متدكاهكروا كني ساي - نور فكل سس مافي اكىلاعت ساد لاطود با جئانج
 كس نا متروا .امكرانب مالغ لأ سمت لين هس دنب زم ادخ هو -هد اج ماش كك نو كس ناادجتاس هس دام كل مارس
 -هدركواز 1 بك باو تس ركل ماعسريم [تلذ دقت

 نس مت خ بس لاى د نايك اكل فير كد كرو انسدجت اسكس تراكم اذ لاك مالسلا هيلع وم تررفطح ف ناوكرف
 رواه رشات فب قل م الاؤرا وضاح ل مترك ايدي ل متلو اك ايحا ىاروا ى فكرت راب ل اقدم -ايكش درب

 هدام ا مايق اكسس امل ب اتوب مولتشوتس تمياور كيا لو فلك ت ايار دوبي قلت لس مايق لي لوعرفصق_وج شومارف ناحا

 هس كك كلام لاح تيياود كيارداج كفل اس ليم تيياور قرسدد اب كتير كل اس :

 هوت ترب دققإر ط تدان وا لؤن كك تس تدهش لت اب بسب ل ابك ل بج باوتجوكن وكر فس مالا يلع كوم فنيكربب

 اهب ساي داهمت د ىلاقت ادغ لوسر تيرثنكب با نايم هت ايكرايقفارارف فس لس تسدؤ اهرب دوا قوم وزر قس
 ادب تمم جاكى احن سس ادغ باهت ايكوم رارف لم ء ليتل تروا قكومد ذرسرب روط قوز رار بوجع لس قتل دا
 كال ةيسد باوت كف الثج ناحا كس نوكرف مالسلا يلع ىوم تررطحكىداررف فوم اطخ هد كرتم سس لاك سمك

 سةر دوا ايكا يداه شل ايدك حجو كملت ريتك ىلع ترقي” كلا لج انالثج نااححا فوج اكس كيوي
 هسرت ندد اجاج الا ل ايدد كح نلف اتومدن مير ار اهتم لوي كس لك ارسا ىلب رك كيور قريدوا اي داون ركوب ثداوال
 كس موق كريم فرط ىرموو ميج اتم يك سس فس كن لامحا ديب جب ف ايكا كك نامحاري جب نس وق لظرفلاب رك دوا - ىلوت شووي لابي
 ظ وم سرر يام اكق ولسرب و مكتيتاس



 هااحارسم تي 4 0” مارخسلا ةروسما ةرسنو أ معو ”ابج رلج» نال الجر سفن جررشو ده 2 نيل اك

 لارج ر وا ات نول وا ذب حس بس خر روس حس رايظطا لس هريقك ىرصم_ ان انش 1[ ديح ول ةريقعروا هتف كش التبوج نور

 بج لائروا لوك واع عسر لوم قت لادا ذب عس بسك هت اصر البا ايار ىقي ا نس ناوكرف يس دوا - نوعرفر وخر عل لس

 اكد سيكي ؟ ؟ ب زج ايكن ابلاعلا بري كا هك فس ناوكرفوجتاسسكس تربت دف ومب لوس اكمل اعراكد دور ليك يامر فس م السلا يلع كوم
 رع تيس ني طل: نإ تاور قود كلااننل انك رجعو -اقزجا تبن رار قالو لل« نيو رولا و د تع ل
 كل دايت كك كس ساب تاهادغ كيا كقولك راس

 نامي وجر وا نش ذو نلاحس آهورل ايد بساوتج هن مالطسلا يلع كوم ترضخ ؟س نول اثلاهلا برك لاوس لا لس نوت
 < هدوذ هدايز تن بسب تيب وإ ر تفص كى ات اخ ل باو يس مالسلا هيلع ىوم_ج كلا. و قلاخ اك بسس نايمرد كس
 روا نبع زءنلاآ نب اطم كه ديكس لول صم زين د لاراب حس تيدي رو تيقلاخ تنفص كى لاهت ادخ زج قلو شن - لين حس.
 أ اريد رت لكى ا حس باد: < مالسلار يلع توم تررنع>_ كتل كلا كن اد خس لاو ملايعرد اضف

 مكس شوفاءانو انش آان لكلاب ل ريح ٌءريق# بسو# از فك حس داب دو للا ةييسا ناوكرفركن كابس اج اكم السما هيلع ىوم

 نوف مالسلايلص ترم تررط>_ جس انا اداكروا قا اوس ري دوا جسابرالا ل اب بي رو بيج كري بس قطني ىو
 هجر مور لس لو رعت نر اوت كس نا قفا ضرر لن نكن اتا و وفاز دك »كنس ل افق دعك ا يار نور اع
 كلا كلا نيد قدح بسد كركم سيك اى دب [لانا نورس اشد قرم هدد كدي

 ناوكرف ف# م السلا يلع قوم رح_ك اب قب مام لس تيدوبتم ا فالس هدرمد ونامت كس هديقع كيا انا زم -

 لون وسام نس مافن فكل 2 نورك زين كال الزي نزلا ساه لااداهةن نع ه دك( رك تعول با ل

 تحلاكج نولر هوم كار ةاقدوجو اكن زو ناس 1 ون ثلجي تس نوكرف ؟اهتادخ نول اك ايند لما دي حس نور فاك

 لوما وم اهبتك ل اك كا - منام تنسوا الا ريو تلا لولا اخ قش لوبي مولعم

 ىيلا وأى ت بج هس انوه مولعم فو [لكإ ب لوك نر ىو زوم هز كعك ن موكل الد ناك ماالسلا يلم وم تررطح وكر

 تو هس داكدرورياكبيرغمو قرش يمر ف ع وم تك ىراج مالك سلسانيا خذ ماذسلا ريع زم تررط>_جس اب درك اب لي وكب“
 هذ رك شم كادوا لاو خس ماتو دوك دوس لان تس مج بسورفغروا رولي راس دن يح« نرد وس سس مكس كاس بدار
 < تغالب لامك ان. كش حس تيثيح ككل امدوا ب راكب يرغمو قر شما نس اسكس لولاو

 ىلا وت لوجش ماتم كول ب تس لاو كس للا لي روا كوه ضم رك دحام ثلكب حس لاك اوم رشي دا يوكن وكرف بج

 ياني دوبتملو وا لاوس ري نس رك! وم ارك )فكس رول باع انك ة رب اظم اكتوقروا تتفاط ىقيا نس سا ركن ومي وك حابم ثنكب

 _ تح روب” بع اضف دير شر ب ليتك ساء لا ا« ود لاس لجسم
 تس اجيك اق سقي طدوا ىلا ذهب س لركن رثابب ىلا تدك ظعو اصلي د بج فس مالا يلع كم ترتح

 1 ىكتتارصى لزج تداع قرف كا ل ايامرف كل سا كح التم لع تاذارق ىو ريو ركن مخمل ساروا ناوكرف توج رو
 فس لاا انت اكس ايك كرك نلوكرفركن يبس ذب اندم لمت للبس ورك يهجم ايا تداع قر لوك كلي وبكم

 هول اهتالا ذرب نع زم قد لا ذرب نع ز قرب يقاس ب وج ىذلكل يا ىتتنح نس آكل جزج لول كاس ةركال ابك

 17 ام هوون الاكثر ا ل نار ا ل ا ران تروا ىلا ذم تفلارب ت ايل يار ونا و زاج انوم كيا



 هااحارسض عك 4 لوو أر عسلا قروس !9رسمو راب رسوم 'دابج ل« نبل رار يقتل 2 نتاع

 < لإ رابدد نييسادوااب د مكاق ب مض فيا تر اود زر او ىلا اه لنكن امبالتوج ل مق كن وعرف - اك او انكي حررط

 وك وأو لرل اهكو # ديعش ل اهيا نيالا كل موقق يار -< اتوم مولع ماماكن دواس دك داج اذه تبب لوك ريال كانك
 طلعت نيس اوكل لب لس ركب ولخم لبر وا هس آت واذ رجب زرع قال رس ضلال ورز طل ”فرطليا

 - غي اجانركلياقتماك وتفكس لا تسلا ذهبا رك موكتروا كهف ل
 هب لأ لي كه وبوو؟ع ةسادايكق راب ع لملس لا ذات كابس وأول نا فس لا كسك يرجي

 1 راد رت اع هورل ان اج ايل عوكل ورك داو كلا لس كباع ناري زاروا اذا ياش _ تر تلمع

 نأ ءاممك جس ب بلطم_جسايكابال ك- كس ةساع دب كرك تسفص ل كما حاسس جس خي اكقلابم راحل
 - لترك ل باقتمرلشس دل 6 ناد تاج اي /عتاو ورلد داج

 اا تطوره زلنا اع احا :لوكساك للاب روارلغاك تم لطي و نتكرعم
 ماع حس فرط كت مواد كس لاردا -اهلوم لمس ماقمدوا تو كلب اقع - نك دوك لاح ترو مانت نحس اسكس نادل هك
 ىا يسادعإ كس هرباشمروا نيكه رباشماكت الاكس ننعم لل را ا و دارك دائم
 لإ كاز راب در نادك اق نوقع هسا لأ بو لا ثاب يدك مت فس ناوكرف د لبد "اب مج م تقفادص اك لوف 5
 - كودك بايعاك

 بايماكم أ بحب كانا لكل صاح لابد ني ب حس نوكرف ف لوول نا و سور ضاح ل رايد ل
 برقم نيا مت ليطلب كسا ايد مانا فرصتك ابك س ناكر فرب لاك اجا اون هس ماركاو ماعنا ليم قلك لبن اوم
 -لقةاعاكا قرقاص راه وا 6 ل اجازاوق تل عر جواس نبل رع وكر

 ممانراك اذبا متهحي كا يكت فاير د تس مالسلا د يلع ئوم ترض>رك يل درو لل ناريس نيبتتم وح وخو و دبع كس لاا

 كركي يكل جس اتم لارتكاب لما _وركر ارنب قت ميلي لال ايو با اوجج فس مالسلا يلع كوم ترتح_ لب اهو ممن ب كس اعد
 -< تيصحم نإ زب ل ل هس دهسد تاجا

 لاثم كام ركاب كس نلا_-اهق ف وقؤمدوخدر وو نليا_اهتقور اكرحووصتتل ايو باوج اكس ما ف ”ىلاحملا رود بحاص
 نوكولل عاملة قذار مازن. 0 ل

 -ىكلأوم تاج تءزاجا كرك سيو لانو لور قاب تروص م فرص 1 1 ا و
 كت زرع كن وكف هيككروا ليد للا ف لش نلاديم ايسر دوا لإ ارث ىيا فس لوبا قا تساي بادتج اكم السمار يلع وم

 مارست اس لبن نا يغتس.دول دوا لتركر ايتن لت كي ماس لايجشال دوا لايسم لوم ىلا كا نلا ليد بلاغ نمت مش
 كس نادوا كت سامو بترك لوجنا حررط لم نيد لش ذادتا ىلا ب اد اكنلا فس ماسلا يلع ئوم تررضح_كل ذ ار
 لويئاس قونصمك لوركو واج نااروا قكركرايظنا كشك اس ذب كيا ىذلل يكن لا-ايد ىلا ف لن ناادييع سا ىلا: ل جت
 لأ ايماكى كب لبا قم راج هدم ركوداجركا هس لوو لكي كنس هكبرك وكيد نلف طر ادرك عر ورش انلكتوك

 ركل هدبة حاسس ىلاهتادخ لبو تذو ىا قي كوم لاب اساس لارا شام سوس مالسلاريلع وم _اهتاتلم



 :رارج ريلج نامل اجر يفتح ررشو مج رت نملك

 --دركن اطعااكةس ال نامي ةييسا ل عر كادوا كس
 تتقاط ىف ا بسالك ءاوج لتسمين ناهي تسادوت لاب كس ارك اتاي روك د بالقثا ا ةبانتا تس لوح قا نوكرف

 اتي جاي ماك بعر طر ءام لإ نك ركب طانك وركداب ناو كوكل دلك كتيب ذك تقرا

 لارؤا عكس راي ورخ مث متل مارلو 3 رورو نك 212 كس لباقم اب روا ايد عيالبي ذم ا دواس داتسا ارابمت

 نال ىل نا تاي اك وم ذمة حس جبر فار ود قت بوت تبيح لوك ريم لمع سورطن ىراهتايوك ل نا تاباك
 لاياد قمم # لود ثاكتس بناج كل! لافاي دجتاب ك كيأرج حس لم متاكة اب ايداعكب لج ترم ليك هزم كى و تداذب

 لح 8 لس ازم للا كيا حس ل ل ووامح ذيج دب تفتك لوس بسس رسام لايادروارتإب ىلإباب دواريجم للباب دجتأب
 و اوت رشيل رئا تادوا ذب ن نارا ناءداب كس ناهي نير ضاع قة لاور قل كراسي نس نارفد 3
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 كيج تم سل م ناد ايد باوج ري روضقفتت فس نوبل - انت لب تل لح قاب اوج اكل راو داج نكي

 :دالخا# تح ازروا تيان قنا اود لع رج عم نابل فرات فلل اذه ا نا هاورب قلطم ىف نتا نس ”_ ورك ل وم

 تس بس م حسدي» كاسل دا ا , سب نك صب دام لات ادذ دك وزنا يت بيا فرص با ول ىكرام - 3

 <. ءاكمحدارؤ تاس ارتريا و م الف اهيمج نوكر فاك انيك ا يكا كت سم اقتسا ب نلاميا رواربص كس نا لا نلاكب- نس لس نامياذي
 ردا در نولد لس نارغكم 1 لينا مهلا ليث حسد باو فالف كس ءاقط ىف الوم فوق هس هد نري دوا

 دا نزل نزف دع سين برقح لوكا ل تقاط ضاع روا دام نلا ل لبنتك ىلاعت ادخل ايكبج نبقي اك سا
 رت لب تقوى لس نونا توب يا نب ضلاب لت 1 ادا داكا مخ لاي كس مالسلاريلع وملوك تا
 -ايلركل وبقول تل

 ماعم سنع 4" *الممأرتشلا ةروسءا ةرسأو داي دا

 هو

 ِرْسَأ نأ اوت الإ اوُديزي مَلَق ّقَحْلا ىلإ هللا ٍتاَياب ْمُهُوُعُدَي مُهْنبَي اَهَماَقإَنيِبِس َدْعَب ىسؤم ىلإ آنيَحْو

 اليل ْمهِبٌرِس ُىأ رش فخ ىرب نم رْسأ ٍةَرْمْه ٍِلصَوَو 0 و َءاَرق ُىِفَو ٌليِئاَرْسِإ ىيَب ب َىِداَبه

 ْمُهُفِرْعأَو مكيجنأف َرْخَبْلا مك َءاَرَو ْنْوُحِلَيَف ٌةدُرْنحَو ُنْوَعَرِف ْمُكُْعِبَتَ * ب (0:)نرعبتُم مكن ٍرَبْلا ى

 يرق فل َةَرْشَعاَمنَِو ةَيِدَم لأ ]ناك لبو ٍنْبآَدَمْلا ىف مِهِرْيَسب ربخأ َنْبَج ُنْوَعَرِف َلَسْرَأ
 فل ِةئِمَسِم اًوُئاك َلْيِق «م.) َنْوُلْيِلَق ٌةَفِئاَط ٌةَمْؤٌرِشَل ٍءاَلْوه َّنِإ ُدائاَف َسْيَحْلا َنُيِياَج «د2)َنْيِرِشَن
 «مو) َنْوظْباَعْلاَنَل ُمُهَناَو مشْيج تك ىلإ رظَلاب ْمَُلَمَف آو ناب نك ا ربا

 ىَلاَعت َلاَق َكوُنِعْتْسُم َنْوُرِذاَح و : ءارك ىبلو َنٌوُظَقَيَُم ؛ (0.) َنٌوْرِدَح ٌعيمجل اَنِإَو انظيغي ام دولا
 م بمد

 يبِناَج ىلع ُتناك ِنْيِناَسب ب ٍتَج نم ةَمْوَكَو ىسْوُماوُقَحْلمِلَرْضِم ُنِم هَدَوْنُجَو َنْوَعَرِف أ ْمُهْنْجَرْخ



 "تهت عآ ه4. "لل رعشلا قروسء! ةرسمنو راب مع رابج رلج, ني ار يفتر را تنال

 ُتيَوسَو ٍةضِفْلَو بَحَّذلا نم ةَرهاظ ٍلاَوُمأ ٍزونكَو ل يلا م ٍرْوّدلا يف ةّي انج اهنا ةدعنؤيعُو ل 1

 فب نحيا ْوْلاَو ِءاَرَمالِل نَسَح سلجم همم ميرك ماَقَمَو اًهْنِم ىَلاَعت هللا ٌقَح طغُي مَ آ هنا اًرْوُك
 درر دو“

 مُهْوْعبتاَف ُهمْوَقَو َنْوَعَرِف قاَرغإ دعب (م«)ٌلْيئآَرْسإ ىبَب اَهْنَرْوَأَو اَنفَصَو امك اًتجاَرُمِإ ىأ ”كِلاذك

 لاق رخل اَمُهَنِم لك ىاز ىأ أ ِنعْمَجْلا َءاَرَتاَمَلَف ٍمُهّشْلا قْوُرُش َتقَو بؤ َنْيِقِرْشُم ْمُهْوَقِحْل

 نل أ الك نيل و لاق هناثل ةقاضالو كزعتو فهن نت ه3 وؤك راف نإ سن تحف

 برضا نا ىَسْوُم ىلإ [ اني واف ىلاَعت ٌلاَق ٍةاَحنلا َقْيِرَط *ييدْهَيَس ٍهرْصنب ىَيَر عم َّنإ اَنْوك ردي

 ٍلَبَحْل 20 ميِظَعْلا ٍدْوُطلاَك قرف لكك َناَكَف ان رف َرَسَع ىلإ َّنَسْنإ قلقناف ُهَبَرَصَف 0
 كيم مل اَنبَرَق اَنُفَلْؤََو ُهُدِبِلاَلَو نكرم ير اعوكتس نرتم ال َبمحخملا

 0 نيعمججا عم ْنَمَو ىسْوُم انيَجْنأَو ْمهَكِلَسَماُْكَلَس ىتخ ُهَمْوفَو دْوعْرِف 153 نير حل

 مهيَلَعِرْحْبْل قاَبطاب َُمْوقَو تْوَحْرِف +0 َنيِر خال انقرْغأ م " ةروك ملا هيه ىلع رخثبلا نب مجالا

 .نمِل ةَرْبِع 'ةياَلِهِمْوَقَو كْوَعرف قاَرعِإ ْىأ كللذ ف نإ ُهنِم َلْيِءاَرْسِإ ىنَب ٌجْوُرحَو َرْحَبلا مهو مَا

 لا نمو َلْيقْؤح و نوع إس مهن ْنِمْؤُي مل ِهّللاب ع َنْيِعْؤُم ْمُهَُتكأ ناكاَمَو مهد
 مفتلاف ُرْيِزَعْلا َوُهَل كبَر َّنإَو ”ا ئه ىصْومان تب مَرَمَو وَ
 رْغْلا َّنِم ْمُهاَجْنَأف َنيِنِمْومْل لاب ؟مْؤهيِجرلا مه ْمِهِقاَرْعإِب َنْيِرِفاَكْلا ّن نم

 ئزمم كولي كدحب كس تيل هيكدي ا وكول نلا لاسدنج )بى قووك كوس مترو م ع
 مكه وك( لك رمان: ) لود نلا ريم بش اشد( لين سراج تح ةب دوا ل ىلا رفاند رس اهب كس نك كيلر ب تو ك

 < ىو بلطم حس ىرسي قىرس دج كنيس درك ف طول زن رس روأ ةرسك نونتأر ثكرسود له رسا نا)ءام للك

 ناور ف ببي رثكس ررنمسروا) 6 اجايكى اين (فرطل ناوكرف ) اكن وكول م (ٌواو لكك فرط كرر نا تار لاتارمل

 ّي داود لوساب لن لورشة نوف( كس يدرك رف ارداكس الاب لست نأ اد ق1 1س برقه ساروا

 ابك ) لو تعامج ى لو كيا لوليك( اهت ابآي ديد 34 لوموساج ناردااوعم كغ ساج لاب ح سلاما عسا بج) ا
 ولد يودي ذ تب ف خروف لعب هت لتتم عكا تاسع ىت تسد اا كرك وعرف كبسج: - تار رتساكاا هج دارخت كن لاك ايل“

 جس هرط تس ناوكبسس مرداس الد صفتنبم مت نس دب( ايكاهك ن وسل سيلسق ليث لب لاق هددت كلت نون
 4 فلا نورذاح ل تأ ثكياروا ليب لكل ئاف حسنا متلي بلطم_ ل لس ل مرادي دواانئدج نتلس نورذح)
 -ايكرجاب لان ( وكرت ساروا نوكرف ) نس متري ( كس قدتدادغداشرا-لت كس لوب رتسا قف“ ل ترروصت ا حس دجتاس
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 نادر )حس لوازثروا( ل بيرق لئرج) لوم وا( كل بتاج لوفود كس لي ع دوج ) حس لأ
 هس مت خرط جاوب ىثوب( حقل ساء ار زوو ءارعا لابتج )حس تان ام هدرا ( حس هرمي كدت اج ءانوسم لاوما قرجاطنكع
 ا دانج وك م ارا قب كل اماكن ارا( لحب كس نس وذ كس م دق ءاروا ناكر فروا يك لايم

 لوب ركاربجكق ترمس قوم ول اصكي دوك ع رسود ليا ف لوس ا لولوو بحر ثي -ايلاج هس كي ونا وبما ري لكل روس ضرع

 دلكويك ( كح ليث اج ذي ) ليتل ل( فس قوم ) (ارف ( ع لتر ارفوار لوك دامب با) كك هس ذبل ا فكها
 ورام ياي ددالم اصع خيساكى كب ققووك كو نس مكر -8ه داني( تاهو مار قا كي هو ( دمك ) ءاكددو يدار سر

 كح نا ) ابي ىدب بجلال ا بانت اصحرج روا ( لش لوصتورابإ) يكف محي ابرد هو( حس لسن اد اءاصعرب للا لس لوبا انج )

 للا كوكل رف عسرسوو فس مروا ( سم لين 2م دن كس لولاو غلح رطل إن ساج ركل م توليب حس 20 تلاد نايمرو

 وكن ولاو رجتاسس لس نااروا قوم نس متروا ( سي لج م تسار ىا كو كورال ساروا ناوكرف يشع ) اي دا بي رق ماقم

 برج رأ الم لع لهي 1 إير ووكر كش ساروا نووعرف شم ) يورك روك ل رف يس رسودرمجي ( كرا زك تمن افكب سايد ىلا ) -ايلاجي

 ىذب لب عقاو( لح ل1 قرت لا كن وكرف) كش بس ( تح كك ركر وبك يرد لت ارسا ىف رعتوا رول تك دم لاو لم ايدو ناوكرف مانت

 لك ئارواسأ ىوي لن وعر فاوس) كت د هس او سال ناييا شكا تس لع نادوجواب لح للا( كس لولاو رعب ) حس ترج

 لك )< الاو تضترأ ذب روا ( ايل ماققنا سرك رغوكن ا كس داذك )< الاو تالا ذي راكد روي أكن 1 ّ 7ث لع دالوا

 -( ايلاججب حس بس د ذوكن يؤم

 - 2 ئرسا لأي لك حذوت ام حس ىرسي ئ رس .ىدابعب رسأ0000000٠٠٠ :بك شو .

 وفم لثلولود .مهجقرغاو مكّتيجسنا نوم ل اد ررصم جولو_< لاعتسا ففكرواهرسكاك مال .نوجلي
 - لو كح حذر قبر وصنع ءانب لك ومرما باو نيب نوجلي حس ففطع_ لي سوم لاجتسا

 لو داك يريد طا كسر ذاع لظر كا سا نو 2 دس ف كل ايطا يقتكس امكعس ل لوم اق .نورذخ

 لوك ىلا رفاتو م كن وكف ايك زكريا تس دج تسل خالل يلع كوم تسرح بج... ب عرش
 ب ننال كور شئ قاب ترروص لوكاوساس لا بالابر 1 يس ا يا علا
 نورد ركاب لكل لي ارا ىف موق ىلإ ات تار لوناررك الم ىرنوا دف مكولم السلا يلع وم تررطت ين انج سام [باذع

 ل اهنا عسورب زارابمت

 وأن وكرف بج تو ل قب كك وب تارك وكل تا رس اونم بالمس تءادب كي اعتاد مالسلا يلع كوم تضحي انج

 كدا عوكل ا تتفو ىا ايكوم عرس حس جو كت دوا ايك آل كس انس ون ل تكس عم رازف ليش تمار لم ررسا نب كا وبب مولع

 هتس نلادوا جس قد لوم تنفوكل بت فور تس لح هور اسس انو اكلم رس ون: يملك ملل تس نلا كسل او بسس نا
 تولت يأ آكا ري ىانبايب -دجس ياني درك اك ار فطام لماع كن 1 ذيل_ لترك ايكمولعم انك اننب ردي دا
 تحل تسرك كش ون اقروا لج حس دالي شوف الظ دامب كولر قدك سد نس 1تانالعا ا مترا تس فرط
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 2 ينل ا ا اع 2
 < مخ نم سكب هب ا*لج اعلا ةروسءاهرعأوراي موسم مرابج دل ند الجر مغ حررشو دج زن نيل انآ

 رايت روارشك ليي كلب اهتم كس نلا مك روا لو رجب قون ليا سا فت يبدكا ابكت وم ةسااد ترو وج وف ىئبا لس نور فل اوت

 ىلاعتادخ نكي كج اجاني دوكرركش لاك حررط كى ومرجاكركريبكل ص تسارددا ججس.ايجاني داصجت هر اكرم كنا لبابا ذهل لدن
 -ةومداي رب دوقكس ذر ةاتوكل م ارساونج اهب وو _اهقروظنم تروا وأ

 م ف ذيب ورك د وبان و تسي لب لع بقت ادت كس لمار ساونج رع تن وب لكس تارثكر وا تتذاط ىق ا يمك تس قدئدادخ داشرا

 قرف ليجد ايكرجاب لاك حس تاناكم أور اب دوا لاا رتب لوربشم لوم« تاغناب كس نلا لب حرررط لا فس متر وا هك تس هدرا

 نيس عب كس مرتب انج لا رف اطوع تمولحو تسشطلسروا خراتو تن لأ دوا اي دان وكل يمارسان ككل ام كس لونج ناكل
 قاع اكرصم وف لش تار زك مالسلا هيلع نائبلس تر طخ زيف قر تمجاشر اب لكم السلا يطع ءاوروا قوم مئاق تمول وبي ارسا ل

 ربل با _اهتدض رتطم لنج كيب -ايكن ب ناك ول دوبي وفر مزار يي تمموكتدن ام ز كسى هايسيمدوا ايكرم عاش لان تنطلسل رار حك
 كد بلل ارمسا ني ركل هيتس يس اوك وك لس رص ناوي ورمح رو رتب | ناوكرف جس اتومب عروش ليدلس اكدت لسا

 سا لارف لبكن ايي دارت لولاك ا فس نار ترك لو تاياور فلخكل ب داب كس دارت لكلا ذب لك سس دارا كس
 هب ردا هل ااربكل مارا راو لبا ايل كس ناي تقوس باذ [عروط_قكاب كن لايدادعت ل2

 برماظ ل رون نوت رواج مرلق#ب الكوي كل ك3 3م: لب ركايلمت با قالت كوشه امك ذي لو دحام

 اروي ألات رفا يور ناي نزع ١ اترعا قبايل اناج رحتي 12 وثىعاشو عاق اب ليي لئاقتم يبس كل وكول نا

 ل داقا روضال نق مق ناظم م سرك ل كاين تمم وار "1 لل زن قاس راقوزفاربب# هوان اق سورا

 هيلع كوم ترض” _ورام ذلك ياهي اي دو لما وص اك آو حس فرط ىك ىف قت ا دخ تنفو لاك داك اهكو تن تمار اك تاج

 ادرار ىكدلهق لس لكئارسا يكس جو لاري - كك لك تحس ار وراي سس لي ساروا ايش مي اي دداك اق انرا ىلا دخ مكن اكم السلا
 ري نيس د لاكف تار س لاير كريب كس برضى كى ذلكم السلا يلع وم لاقت ادهن دم قربي لوكس هت د انتا صحرج ردات

 رجاكل يما رساونب ىب تلك تمار لع ايدو _ ايكوم اهلنا جاكت سلظكىكمع اسلي زم تسر طح سس ف ركر ايت اكسح لطم او لا دكان دداق

 بتات ناكوج لوف ولع لكس ايروركل_ وكل ا رماونب قوه ترطب عجب دواز ذس دكر وبح ايدو حس تاركا كا لي

 هس داسروا ايكوم ىءانيوامت ايدج لاي اردن سس مك ىلاقتادخ هك ف# دكر إي تارا وكو تعاد لي ردن قكوو كش سد 1
 - ايكمرارعد كلر عوروروربك اكن لارا لس هيي دول 5 تاس داس

 يس 2 لن امبا كول فك ا دوج واب كس للا نايس تربع كذب تب كس كس لوكؤل لي دعقاو لامك داشبلا
 مير تفضصروا سد هس دازمنس اج دوا بسجج هو حس ضاقت كس زير تفصح الاو ترا ذي روا ع الاو تدق ب ىلاعتر تلا كت

 دجساتتب راتيد لت لروا حوض انيل لاك ب تطرك ا روف س ضاقت



 مما ةرسم يي 1 طور مشل ةروسماةرسموراب ١ وسع ه رابج رلج» نايل الج ريسضتعررشو مج تنيك

 جراف همِوَنْوُمفم هرَفَو هبل لاق ذهن ُلَديَو ه«طجيج نإ ريحان كمر يا ْمهْيلع لكَ
 ىف هدر اتابع ىلع اراه ميت ىأ «موَنفكع اهل ٌلَََف هيلع اوملعيل لعِفْلاب وحرص اًماَنْضآ دبع
 وأ ْمُهوْمْتدَبَع لإ ْمُكَنْوُعفنَي ْوَأ «م/ؤَنؤغذت َنْبح ْذإ ْمكَدْوْعَمْسَي لَه َلاَق هب اًاَحِبِْإ باَوَحْلا
 لاق اَنْ لم ىأ «مبَنْولَعفَي تلك ان ابا اَنْذَجَو ْلَب اَولاَق مه ْمُوُدبعَت ل نإ عك ةرسؤَنْوَرِصَي
 نكل الإ ْمُه مهدبعا ال ل ٌردع مَ :مونؤتفلا مكاو معن «ممو َنْوُدْبْعَت تنك ام ْمتْيِِرْفا

 ىيُمهطُيَوُه ُىِذَلاَو نيدلا ىل 0 ! عنيد دْهَيَوْهَف رهف ََقْلَح ذا هديا نتن (مسِوَرْملعْلا بَ

 زخر] عمطأ قلو مو يبخل نيم ىذا ِنْيِفْشَيَوُهَف ٌتْضِرَم اَذَِو 4مهِنْيِقْسَيَو

 ُىِبْقِحْلاَو اًمْلِع اًمكُح ْىِل ُبَه َبَر َءَّرَحْلا ا هممؤ ِنْيَبلا ُمُوَي ىتئْيِطخ ُىِلَرِفْغي نأ
 قلع نزلا 21 رخألا ىف انَسَح ان قُدِص َناَسِل ل ُلَعَجاَو َنييتلا يأ «-ةَنيِحِلَصلاب

 َنِم ّناَك ُهَنإ َىبالْرِفْعاَو اَهاَطْعُي نم مم ىأ «مد# ميعتلا ِةَج ةَنْرَو نم َىِبْلَعْجاَو ِةَمِيِقَ ةَميَقْلا مْوَي ىلإ

 مم ع

 ا قر دامك هللا ردعتلا ف ق3 لق نحو كارت هيلع بوت نأب 40و نئلالا

 لإ ذأ منو الو لاَ عني المي هن ولاقت لاق لا يأ منوي مْوَي حصن ينحت

 ِتفِلْؤأَو َكِلذ ُهُعفَُيهناَف ٍرِمْوُمْلا ُبَلَق وُهَو قاَقِتلاَو كّرشلا َنِم 0«ةئِإَس بَْقب هللا ىَتأ َْم نك دل مرو د ”لو

 اَمسُيا ْمُهَل َلْبقَو َنيرِفاكلا ه٠ ةَنيوغْل ٌترهْظ ُمِيِحَجْلا ِتْزَرُبَو اَهَنْوَريَف ««ونيِقتمْلل تب رو ُةنَجْلا

 ْمُكْنَع باَذَعلا عفتب ْمُكَدوُرْصْنَي لَه ماضل نب رمق" هلا نو نم و نب منك

 ُهْعاَبَت سي وجو ببال مهم اهنا اوبك ال ْمهِسْفنأُنَع هع هوو َنْوُرِصَصَيْوَ

 مهيِدوُبمم عم :)َنْوُمِصَمْحَي اه ْمُهَو نْواُل يا اًولاَق موَْوُعَمْجَأ ٍسْناْلَو نجلا نم ةغاطآ نم
 ْمُكيَوَسُن ثِيَح ْذِإ نيب ههمونيبُم ٍللَض فل انك نأ ن 11111

 ْنْولوأ وأ ٌنْيِطاَيْسلا ىأ :.. َنْوُمِرْجُمْلا لإ ىَدُهْلا ْنَع آَبَلَصَأ آَمَو ٍةداَبعْلا يِف ةهموَنْيِمّلعْل برب

 قْيِدَص لَو َنْيِمْوْمْلَونْيِْنلاَو ةكب لَم ١م َنيِمْؤُمْلِل امك هر + َنْيِعيفْش ْنِم اَنَل اَمَف مهب ايد َنْبِْل

 ئتمتلِل اًنِمْوَل +8 َنْيِبمْؤُمْلا ّنِم َنوكنف اَيندلا ىلإ ٌةْعْجَر ٌةّرك انَل نأ ْوَلَف نوم هُكِهَ ُهَمِهَي ىأ 4.0 مييَح

 50 ؛َنيِنم وَ ُمُهَرْتكأ ناك اَمَو ”ةيذل ةمْوَقَو َميِهاَرْبا ةصق م رو ُدَمْلا كلذ ىف َّنإ ُهُباَوَج ُنْوكَنَو



 ”٠١ جا+ةرسأت ع1 4 0+ لم ارعشلا ةروسءاةرسموراي مسوس دم رابج رجم نال لج ييضتعررشو مج 2 نياك
 [غز

 «وهيجرلا ُرْيرَعلاَوُهَل كبَر نو د
 موث قادوا دلاو نييسا فس لوهماكب دب كح نايب صقق اكم السلا _يلعميتاربا ساس كس ( ماكر افك ) كلا ب ارو ٠--.. م

 تدابع كل وتب كايف س ومنا( تس مئاربا )هسا دوم ناو لرب هيبال لاقذا )و تسكت دابع زج سمك بكس
 53 ان ىلاك اني داك امادصا فرص ل بي ًامانص !دبعن اولاق)- نزلي شأن( لاب يأ ثري زمددا) نو ةسك

 ليم أ كيج - لإ كح قرابتيردك بامر( ف "ميتا ربا كك وج فطعرب لااكل ظسف كتابك يال قل خد بعن هلي حس أ ًامانصا

 نا( هركدن تدابع كنا ترك )- لن تك ينتج ررضول اي( وب تس كت ندابع كا ةبسج ) ل ةكك ينج فكرك ميرإ بوم لس داكز

 ”مياربا لإ سدرك رطل: )جس اي سوم سك اياوك وذم نسا نس ملكي ( شئ فتم اب لوك عر )بكس لوو
 ب - أع سام ةساي تابوا دوخ متو سكت دابع مكن تنس ل اهلي د( كت لاح لسنا ) كنا فس متاعب ايار ف ( نس
 ل ( سوو لوبن اتركتدابع للي كن )مل اع راكدروري لاب رك انجل لنك تأ لن حس جو ىا) لن ررض شمع اب لبر ظن رم

 امر راهي لع بج روا تس تالي دواس نا قتوروا ( فرط كت ررطف ني د) اجرك ىامفجار كريم قتورمي -ايكا دي و أ

 وق راك لف وريم دك ل وت انكر ديما ليي حس ل تورو ا اكعرل نزل ربي اكعد تروم ىد_ه اي دافشك لوم

 ركذ ارجوا امر ل اشرت سلس لوول كيتو ةحب وا رف اطوع ( ملك وتم ) تستوجب بر سريه س١ سس دركف اهم ند كس كرم يق

 | ترفخم كي اب سره دوا سدرك س لبي لوقت كس ماع كلن رواوكر كراع ( كيت يق ) لع لولاو ف اهدنت 12١١

 ىلاختادخ ووك كيوم لفشل حناب يركب جب كتنفو لااا ع دب مئاربا ترطخ ) ع حس لي لوما رك هول كح درك

 سا )كس لب اج حس اهلا كول بس بج ناد لا نكت اوسر تم ردا ( ا ًاركذ لع ترب ةروس اريبج_عس حس ل لول ارفان كح

 ( ترفل كرش ) لي كس طلاد# ( لوو تاجنك ا ) لاب رك دالوامندول اكس آماك مدن نلد ىلا( كس دانا لب باد كا
 كد ) لوهاركروا لك اج ىوركك يد زن وبقت حج ( ناو لا دوا ب انلسوج قت لد اكن لزم وو دوا ) ةس ؟رك هس لو كأي

 2 كت ددابع مكن كس لايك هريفو تبا)وو باك ام اهكتس نادوا لك اج دكر ما نر ذود تاس ( سورفاك

 بازع لا) لو لع رك ء اهب ىتانياودي( لت تك الو تاجنهيس بارع لبر وا )؟ لين تلك سد دجتاس اراب دو يك اوس للاخ
 ( كوم لك عئراجا لكن لا ذس لونج سس لي لاونج وا لوفانا) رتل ساروا لأول 0 "رواق ( لوم نايك دلع اننا ضيم

 ( سل ودوبخم يس ) وم 2 زك ماب( راكي ) لع خر ذوو لب اج يسد لا وردم كت توا لن عرزوو لما بسك بس

 فنتك نا لن انك نالك تسركربارب كس نايلاعلا بر( لبي تابع )وكم ليج لب ىارك ع ترس تكتب ادني كح سيبك
 ( لويما ىكءا رق ل ل

 تسود ضلوا شدوا( لع نا ومس رسود دوخرواو ايبا ةخ ف2 هس نساك ييج) شئ يراقسار امج ىف 1 اوس>ايل ل

 5 كل قم لق ان أ ولف) تابوم نزع لاق هانا ل

 نا( نا) ربع ب كيا لش ( موقف نادل ًامهياربادقاو) لا كت بس ( بس تيب لاو فس ايي بادج كى ادوا

 < الاو تضرا ذب دوا الاد تد دفا ذب راكدرو رياك [ك شهب دوا سال ليكن لاهيا رثك اس لعب نبك شم



 امج بور تيب 1 4” )يو ارعشلا جروس! ةرسنورا اسس مدابج لج« مم اجر يضع ررشورمج تنال
 ده

 0 ل فيصل ىلا وددعيامو لب كح لاس لأ ةيساه ببوصنم نوع ذا مج دفا ا رب 0

 ووصلت يب اج كار لاح سس ذاك لا قى رن تن# ياذا .اذا ركع تلم ضعب_ لبس فلج لأ

 -اوم راو بوخ موب (انركل ما ) تيت مس نيتك ى رز

 علطمم تبي وخل كت سدابع كنا مايكل ع 3 تس ابدعي تو دج للا فطر واس مطاع افي متيارفا

 : - نااصتن روا لام يبي عطش ه ورك سو

 - لتس انما ليم لايخ كس لوضتلر وا عيت عطقش قسم هيا . .ملاعلا بر اللا

 ربو كف د4 كابي فطعروا لدبي دي ءانب كف وج تفص كن يملا عملا ب رمال بو .ىنقلخ ىذلا
 -امومرتاكف و ذحب اديم كيا لة اج ايددارث ولم تاركاروا اكومم يروصنم يس لا تم قل

 ريءانع كة سوم ءادتبمعس عرف ذك نيدهي وهف
 كولا لدب تس نوثعبي مويا مث ةاربا_لوقمرلا السوم لقاك وفود مارب ترضتروا ىلاخنادغوي .عفنيال موي

 ماكس ناد لمتنا يكس كيل قل 1 فوزم لاك نا شارك اناجابكريدج مكاري روطماع انك نا
 -جتد# جومم اللوك لمت رورض ريشي

 فوز ب ادج اكل ارواهس هيطرش ول يكل و تك ضر وا هس باكل لا نوكنرواه كل كنان ول- ان ناول

 انيفلعو هيلع اح انعاضج رل نيمؤملا نم نوكف ةركاش نإ زل لروتراع_ عن[ روع ةرك تلت (نركتزو اخ
 -باذعلا نم

 حس لد وك انيس اسد صق اكم السلا دبع ميت اربا تمر ضعت نب رعوملا ماداوكم قى ياكل محرق روت ل 40 7 00

 ذا ركود الب لع كرشورفك كوكو لس لوين ا - ىو" ديل ترطف كن الاي ا تخليك تا
 ناصتن ب عفناك حر رطل ؟ لن تنس وك ذاعد ىرابتيايك ؟ودت اف ايك كلام دقي تءايكي دكا يابس مولى اروا لاو

 - لا يساوج لوك اك ما لاي لح تسرب ت . قس ايندروا كا تك سدس ارت اياكل ايمان ؟لين كر تدق كف

 ىتنتا سب_ لق رود لق يلو قو دك ايدك ين سلا رانا كنلاروا نيت سدرك يلق ذب يس 3مل اد باوج لس مالا ذبل
 ان # < ءاج كح ديل

 ةيدانتس ايفو يدك ةكرلا قدازنج قراها حس لشاب ناروبعمكس نا ذ_ يبا ليم يئاربا ركن عبس اوج ياكم وأ

 ا فعاد ابرج و تايب دوا جس تر ليت ىءاركك ل رذ كس كل ا- نس م نور واول وجال ةراكوعو نازح رووبتم

 تاب كح ىاروا قاب تدهس قا كه < ماب كت الكم اقتتماذ كج ل وتراتسياكن ماعلا برسل شق ل
 خرط ا ا حول د اكتب ارب روا مان“ او مترو اد ءارسود لو لاو لل رت "اهب كل تي جس ماظنناو ماك تاجناكق روب ل

 روا كرشمل امج وا لول امين داك راب دوا جس دوا لوك نيل داك ععار زل ب اريبا_<س اني ددعاو ٌتادغ قو قل فاي رول اناصت

 لدا كس ثري سادت ىلا ىف افشو تمس حر رط لاس الر رل ميسا اولد قونر ورك ىلع كل كس ماكرب د لوم وللا:



 ٠محجو مع هإ م« اي ىارعشلا جروس! رس راي مسرع مرابج لب ل ير

 يد فرط ىك ى اعتاد تسدسن لإ افشروا لان ىلإ او تمسك راي ملتي و بدا لاك كم السا هيلع ماريا تررظقح لابي حس

 ىراطانفو توم ىنوروا_بس اني دءافش قتوؤق ل وججاتذم راجعي لع بج كابي دللي داني دافش ىتوروا بالا ذ راجي كن قدمك يأ
 تاز 1 دا اول ولا قر ريما ى تاو تررغفمر ل رواه الاو لس رك رتز هرابود كل كسازع "واي يكوروا سس لاو جا

 ىجاروا لين تح ركب وضع باج ىل اوك ج قدبرم لو 2 رطل رثقاو باجر لكل وفى با ليلا ليظياربا_ نص 2

 نايم قت اسكس م زجوأت بي روف ىللارمكر وا ل 2 كريات » (قراكطلغ) هتينطخ كك ةياررطو يقرع ىلاعت ادرك

 تت تعري نيس واروأا نموا كيلا هر مانا قا نع ظن رك داو # ةوريما عج لل اقفادشر لاب تركك

 "سة ل اعوت ىلا شادعإ هس ذل نايب تالاكدس لانا د... 0 اعد بات روا عروض عر وشم

 كاعد شاري د لل صاح ع لعيب وكيس آ تست[ انا اديب ب لاوس لابجب هكر لعاش لع لوكول 9يئر ول رف اطدع تلت تم ىلا

 0 نيحلاصلاب ىنقحلاو م ساوث لكل ال وصتري زم لع لقت معبر عسس ساكس ايكئابك دن ؟ بلم ايل
 تحرر لرب دقي رع ردم كولوو كامب كراج لع وأول قتكدحإ سر مرج ل اريدك ون تس رك ا عري د لان ايبا تبترم
 عي درز رب عاب ذا تح نابلس لك ايانج لول وت اعد يآ ةذ لاقت ادغ- لوم ثعاباكب اونو رجا فاضا كس

 - ب تحك ر قلت _ للا لي براس لال عونا هات معرب "ميت اربا ترن ويت سرتت سكي وضحت 1
 و مدن لع تن الاح معن انام انتى ساروا انرك ني وكمت لذ تيكن اسنادك< ىلاكت تاب ري حس تي[ ىلا ل ءابقف

 اكحنج لت ل تر ادت اسكس تتكسر ّلاب ريخركذ لن اين دم ىو اعد كيا حس لني لباس قراج حا عورل سلس لاب وتم
 انا ات تنقو سلا نركرافغنتس اكس آكل كس باب رفاك_ يدار فاعم وكيس يمارس رمشلا ارو مكس دازب نت

 هك اسيج -(مامرف ىرازتب ءابطاروا تع ا يك مرج ال انو: ار نو ا نلطاو< لما توبا تفاضل

 هك 57 عرض ىف ا ليي # ولة روس

 سا اتبر شى اب لاكشا لوب ل2 جايك جس” اهب كس" اه” مج ناك ناك لن نيلاضسلا نسم ناك كارا
 لص كاجو وفات اكس! كن ل لم اخو نكي وك يي ترروص

 كك تاتا اعد يأ كيس 1س دايرف ف اعم بخ طخ كام زك رفكروا رف اطع قي وف كن لامجبا سافل تاك يو
 وتاي ل "اي كس ادخوج اكو شن انك لوح ا تلا هالوامش اك 1م اك ام كن لد لس انيلاوج ع لاوس ل ل

 57 ب ح سوديق عدس افروا كرشورفلوج ل» اياد ردك لون

 رمي 3 يلا حس ملاوسر كتم ايقداكد دور اكلي نبت اند م قكربمتجررقلا ل لج ميامار (ىد ضم

 - كونت لاح ينك وكل ماع

 ل ا ثول دفض يتسلل ع 2 0000 ل | تلج ناو كس تمم انقل داشرا يا :نؤم ءارلا

 2 0 هت رم

 كن ادون ىعلج قلاع ذاب فرط كح لج لبا هس اك لك اكوج ماركا فيااك نيس نمد - كس لوم ليوفكو رو رسصوو ركع و

 2-5 :ترط



 ".0ا.هربغتيا بزيت ةدسا هضاب ما لب« ناجي ردع ةنلاك
 رقد لأ زراس رو كف وخوت لي توب كارو هي ني اك برع لوم جوك خر ذود عررط ىكا

 هلع ىراهتدوو دك ةنزلا يكل سوو اطعاسادع كن ني كك نايكنف, نوووفسوو ع راهتقل اة تسب يكل اوس نا
 دوك م اعييوناك راه د ىاهس لكن ا-ك كو مايك ف قراهبتوو لين َعكَح لس ىئلدب هن دوا لن ةكح ارت سباع
 ردم رثواو بسك ل او ّل_رل رات | لكس اوجرلّشلار اسس ايما واتس تيدداتم مج داك د اهيوأ كيسا

 لي ركفازتخا اك تارك يا رخ آل دوا كش ليد مازلاول سر سود كيأ - ل سوت س ستر لابو ك2 اجيد ارك ير
 بروم لس مك لوم شل راب من ليج" لاتإل «ق ويد ةييسا قرابتي كس كادوا ناي شمييروا كس
 وكت بارولاصكر ماكل فس لون اطيب ناري دار قرب دوا طلغ لا لي“ نأ مرا ل ابع ىرابجتروا ايوركربارب كس نام احلا
 تالا تسد لل م عر زود قت يروا هدب حانت وادم ناطيخ لواش ردا ادم اكتم

 و تسوز لونك كومه آلا كذا مك اي #ركت عع انش رام دج ب 2 عفش وك لو 20-8

 كك باس لابو م: ةساجوم اييلاركا لي اج ةاثول فرط ايند هرابود مت مكس انكسوم كايا راهظغااكلتال قدري

 ش 7 الني نومك و

 ترا تا ولدوج واي كس ارك ع تربل كس لوكول ل ميت ايا دصق لاك يس دانا

 -جالاو تصرا ةيروا بل انور داقا كب لاقت د تانعد ا تسد أي لأ:

 هشبل لوط هَل وأ ٍدْيِحَو متلاب ٍءْىَحَمْل هلا ىف مهكاَرتْسال هَل ُمهييِذَكَتب (مؤَنْيِلَسْرُم لا 0

 حو بسن - : مهو مهل لاق ْذإ هل رضا كو غم راغب موق كانو اشرةناك فب

 امي 1.23نوُعيِطاَو هللا اوُهَتاَف هب ُتْلسِر ان غتلت ىلع تو لوْ كل نب هلا ونزل

 ل يو ىأ قرأ م نإ رخجأ نم هلل هلك ىلع هيلع مكس 1َمَوهيعاَطَو هللا ديجوت يمك

 : َكِلْوَقِل كلل ُقَّدِصن ُنِمْؤنَ اَوْلاَق !ةيكات ةزرك < 4+ نوما اوَُاَف «وَنمعْلا بَ ىلن

 امو لاق ِةَنِكاَساَلاَو ةكاحلاك ٌةَلَعَسلا هوي وذ رلا ذب يبت عْم كابور يف َكَعَبَنا

 ْوَل مهْبِزاَحِيت ْىَبَر ىلع لإ ُمُهْباَسِحاَم نإ [ؤَنْوُلَمْعَي اًوناَك مب ْىلْمْلِ ى ُىِمْلُد
 + ىاورول ياو خا ا ا ةعدر" و هه ماو 2 0 لل 8 ُح 2 يورو +
 ؟اد:نيبه ريذن الا انا ام نا ++ نيبمؤملا دراطب انا اَمَو مُهَومَتِبَع ام كلذ ن ومْلْعَت 40" ءّن و رعش

 : ّطظ 5 نا ل عا 2 ه4 رءاو ِّه 10

 متشلاب و ءا ةراجحلاب »0 َنيِموجرَمْلا نم ٌننوحتل انل لوقت امع حولي هتنت مل ْنْبَ اَولاَق ردنا ” 2

 نم َىِعم ْنَمَو ُىِنَجْنو مك ا ىا انف ُمُهَْيَبَو ىبيب ختفاف: «-«نوبذك ىِمْوَق َّنإ َبَر ون َّل

 3 مح وع لأ

 سانلا َنِم ءوُلَممْلأ + :»+ نْوُحْسَمْلا ِبالفْلا ىف ُهّْم ْنَمَو ُهسْيَجْنَأَف ىلاَعَت لاَق هرم َنْيِنِمْوُم



: 00 0 
 هانا نرسم أ 46 7 ]طارح قر وسع! ةرسمور | اك امج رج نايل الجر يقلع شو نسل

 5 رع مام ال رءلمت 010000 + مد 7 "نيود د أب 2 ا ك2 سرب ص2

 ناك اَمَو ةّيال تالذ ْىِف نإ ِهِمْوَق ْنَم ©«ؤَنيِقاَبلا ْمهِئاَحن َدْعَب ىأ ُدْعَب انُقّرعا مث ٍريَطلاَو ناَويَحْلاَو ,
 بت 7ث كح لويس و7 ل ْ 5و 0-0

 لادا /وَنيبَسُرُمْلا ذاع بدك 7 م ميِحّرلا , رْيوَعْلاَوهَل كبَر َنإَو 0 َنيِنمْؤُم مهرتكأ 7

2 

 آَمَو و نْوُعِيِطََوهللا اوُقَئاَف (م)نْيمَأ َلْوُسَر ْمكَل ْئَنإ (:) َنْوفَتن آلآ وه ُمُهْوَخَأ ْمُهَ
 عقترم ناكم عير لك نوت (2) نعل َبَر ىلع لإ رج اننإ* *رجآ ُنِم ِهْيَلَع كلما

 َنوْبَت ريِمَص ُنِم ٌلاَح ةَلُمُجْلاَو مُهْنِم َكُوُرَحْسَتَو ْمُكِبْرْمَينَمِب 4جؤَن شبعت ةَراَمِْ اًمَلَعَءانِب هيا

 ُمتْشْطَب اَذِإَو نْوُومتاَلاَهيِف (هْوَنوْذْلُخَت ناك ْمُكَّلَعَل ضْرآْلا تحن ِءاَمَلِل ٌعِناَصَم َنْوَُدِخَتتَو
 هب مكرم امه «ةؤنوحْيِطَأَو كلذ ىف هلا اوُقاَف ري نم ©. َنياَبَج ُمْشْطَب ل وأ برص
 ٍناَسِب ٍتنَجَو (َنْيَيَو ماعنأب ْمُكَدَمأ + نْوُملْعَتامسب مكي معنا ْمُكْدَمأ ذل اوُقئاَو
 َىِنْوُمَتْيَصَع نإ ٍةَرِحاْأاَو اْنّدلا يف «مدوميظَع موي َباَذَع ْمُكْيَلَع ٌفاخأ ىنإ راَهنأ «0 طن ؤيعَو

 ىرْعْرْنال ىأالضأ (.و َنْيِظِعاَوْلا َنّم ْنكَت ْمَل مآ ٌتْظَع وأ انَدنِع ٍرَمْسُماَمْيَلَع ءاَوَس اَوْلاَق
 ٍءاَحْلا ٌمَضِب ِةءاَرِق ىِفَو ْمُهْبْذِكَو ْمُهفالَمخإ ىَأ «َنيلوألا قّلخ لإ هب انتفَوحَم ىذا اًذه ام نإ ُكِظْعَش

 نحن امو مُهنداَعَو ْمُهَعيبَط نأ َنْيِلولا قلن الإ تعب ال نأ ٌنِمِهْيَلَع نحن ُىِذَّلا اًذهاَم ىَأ ماللاَو

 مهر ١" ناك اهو دبا كللذ ُىِف َّنإ يلب امنه ىب“مُهتكلهأَف ب بالعاب ةزيكف (5:نييإ ا

 ([مزهيجرلا ٌرْيوَعْلا َوُهَل َتلَّبَو َناَو نين وم 3

 ليون اكىبأ بيا لاك تو لا-< ذيع اك م لاهي ب الطجتوك ورك ل موق لكم السلا يلع رول ...-........:رمج
 لس ناد ماطسلار يلع حر ون ترض إي ريح وف تود قد انو ليا رصقتم ا كيارب ملول حس نركب زلك كء انا مات

 رابط ارانركل اعقتسا شرم قموكم وقرا يك ايال يع اك حم تس جو لا. صخب ددوداك .ءايبا قس لوبضااك ارا زك تقو لب وطنا ناايمرد

 س؟ لتس د( حس دثلا) ايل ابك س روف امج كح نلا حس نلا كب جج ( تس اكذب ب كح اظفلدابتفاب دج دكا جس لس ل“
 سس وج )و ءابكارمرواور 5 تس دقلا مقوس( ب قى اطع عج رج كل كس كري ىف ساي هجرك مس ابقدب

 لب الص ريم انا, للص لوك ( عم ) سا حس ملي رول( لي هس داي كس تععاطا كل ارواديح ولكى اعتاد سود مكسب
 رركك عل لس ريك وكلم ا )ون اءانبكاريصرواور 3 تسلا( كح قب قا ضاقت اك كيت للا قرب )وسد عس هذ كس مل هاكر رم

 ( ورد اس وج را فإب روني ماوقا تسب روا) ىل' ذرورتب راه يلام ةرد للان ا سمت يك وليسوب تلو و( حايك يال

 مك يام رف( فس مالسلار يلع فس عاوءادتبم لش بيك روا ى ع بات < راس كعابتا و < تأ ثلا كعبتا و)- لإ لا

 هس دازسواذج لأ كو )< ماك اك تداكدرورب رم لب نيل بانك ب احس نلا_ثك ايل حس ماك ( رواش كس نا



 امه احا ١» هرسأ تي 4# 01ج ءارعسلا ةروسءا ةرسجنوراي مما مرامج دلج» نا الجر يسضررشو مج تنل

 سب وف لع - لألاو سكر وو( تس للاي ةييسا )9 ولاو نلامجبا ليث دوا( ياك بيتل أ لس متوج نس اج دوا) تلت سا شاك( 6
 هك ٌءاج ّييهركر اسر ورش و اش ذاب( تسنح نك ا) رك حر فس كهل يك هو د لوم الاو فار ف اص تف اص ليا
 نادرو رم اك اعد( هس ”حرون-[ء اجايدركن اشي ب كركم تلو بس اياك اج ايدركك الب ركرام داء حس لورمتب )

 لع لاو نامياوج رحتاسهريمروا كم روا كح واءرف لصيف اوم المكن ايعرو لس كادوا ريم لقا بس اوس جس لقد النت” كلن مال كرمي

 لودنرب روا لوثاويح» لوفاسنا) دحتاسكس نادج وا لبث (روا كلوت اد ىكلا) ذس من ينانج (اوم داشرا) كحد تااجض ليث
 كدب ىك ل تقاو سا يدرك رغوك وكول لب ( كس مدق )دعب كس ساره قد تاهنكب سنن لن قش لو لوم رجب (

 -بسالاو تضتر ثم« لاو تبوقا ذب براك[ تس دوا تس اذ ليك امءا كولر ثكا حس لي نلا( دوج واب كس للا ) دواس ترب

 ريش راو تنام راهب ش ؟ يئس د3( حس دقن ) مت ايكدل ابك دوم لحب كح نلا حس نا ليج اي الشجتوك ور كتف داع م
 * مؤ كس ملاعركدرورب لب ققلصاريم النا سئلص لوك ( غيل ) ا تمل شر واوركت ع اطا ىريصدوا ود تس دقلاوس لو
 لوضأروا ل انب فا ين ولاو فسر ذكر عس لابوروا )وم تس اني ب ماقم بهار( تدامئري دوط هس )راكد إي ليا مايك قدس

 د: 2 انهدنب اب اب( كساب هيي حس ني ذ)ردا( سرك ن ونسبت اب دوب عاد لاعرلمت يوم ةس كلاود داك

 طاوس ( كس قرن ىكريخي )وم نس كريه رادكن ب مل اظورباج لكلاب قوم تلا ذهاب ب ىكبسج دوا انبددشييب وك ( ل ايند) هجيج
 ( ل )وم نسج مليم ىلع لدزرج ناد كابس لسورؤ نااروا( لوم اتبكح ملم كي وج )وف مابك ار مر وثوم 0-3

 ترث [روا ايند) اك با ذع كس ناد تكسي كل  ءابهقع شيلا أ «- لوم جر وا ىلوتاب « لقي ءلويشيوم كد ىراب#

 تس لا )فن عن مواو خو رك مع موا وفجس يارب كل دام كهف وب كولو ( سس اننا تس لاء رف انو تيصحم ىفب امرا ل
 يةكيامج 26 نيلوالا قلخ) ع تداع ليا كن وكول هك ١ لب 3 (اناكرعد نار اراب ) ي( كت 1ك رف لوكر دنا دام

 مروا( ع تداع كيا لك ولا يال اكو مدمج رتل سدا رضوا دوا اهخركاروا ليث لمت ب ىلوججروا تركن كن وكول لك ارك

 تن آل اينو )وكن لا فس م قف يال ( وبا زعل جس هي لوقا رووداو أوج تح ) فلس لوك ل نإ ضخ باذن ذكر
 راكدرو رياك رواه .تهلساو فال ناميا كول تكا هس ل نا نايا تربت يلي عقاو لا -ايدركك الب( تس باغ
 < الاو تضرا ب ءالاو توثاثي كل

 سات روارمت كا ىملعر واج ارتبمءانب ل [رولرم- سس .يماوفتتسا اه ييرجاطظإ . ىملع امون. ةنسل و 7

 - لكك كيانئامددقعرت تروصل ا_::ل- ىملع للتساب رواوب يف اناه مك

 ل ياذيب ب الاى ل وق اكس ناارداجس يد نينمؤملا دراطب انا اهلك ل ئواضم .دراطب اناامو

 ىلع نيبم ريذن الا انا نا نت تروص عا نوتات لال ناميا ساو ه رام قل تويل- كحد اشب وك ون طم مق ن لاح

 ناس كر ل نضل ىلا_اكوم عرامج ا كيل ويمد آل كرب لاي رم لوم ذن لكس ب بل طم 2

 هس فشم ل يشروا هس ليش ار ملكوت --- اوم لاعتسا ىروم داع .داع تبذك

 نوبت ًاملعةررطلا_ ع ءدقمافوصوم لابي مكس اك داش فرط ل اركل از ًاملع الالب حاص .ءانب ةبب
 - لإن لوم تمالع ك- كس لورفاسم و ذر زوج وم تل .انب لترامع ميك كوري بططم دج لوخفم 6

 -ةسدل ووو #رث ذ كلاي دوا بالاتء لت جسدارم حك عدصم .عناصه نوذختت



 مجهر ععآ يب 0« قو رع جروسما هرسأو راب اهدغو حدابج رلج »نال اج ريض عررشو جرت نتلاك

 رشا قلم ا هم لأدب هس نوملعت امب ماعنا ب ِن رار روا_وجريشت لل والم ىلانك اتكسم .ماعناب مك دما

 تالا كح ا لل | ل ملي اتم لس بببل ل

 موهفنو مت لي لا . وقسم همدعو ظع ولا لكس دارم_اكوم ليي لب وات كدرفشمعب هس ارواج مدقمر .انيلعءاوس

 - لكس 1مل ربت لوك تالايط هس رات وركن إي هرك تسكت يدار كل ك- تحاضو كت ادام
 توج طك وللا تاب قراهم حس انلسدم تك تسرطتكن نرد نري ءانع كبارا فنتك .نيلوالاقلخالا

 عا“ # تنالايطو ريشا رروا د اسفا

 امتار مان نايس كورمناقوطيراكل ادم لاقرب هك دب هرسروا لب اوم لاقرب .حيبرلاب

 ين ورمي مزعلاولوا ذ ىلا عتاد ةلدكل_ كح رب لوتسار ولف كولد وا لو رون لقب تعب بنج ديب ني : 4 عير ل
 - كيما روان ناك هانز تا باذعلس ارشوكن وكول 1 ومنتج _اجتيكولم السل اريل رو رمح لي حس بسر واايك ورمل ش

 ل - لوب ونجاة تسساكد جمب اوتدغت مكس تنال» تنايد لدليل رفتس مق ذس ب. آس للة

 ىيضاعم ل للاسرة كي ف ةس دس واماني اريعرواور 3 حس ل اهت ار دواوير و اتغارم م اخي كوت سال ترد

 كروان تاب ثول يس دوا ل ا ع / حارق تييانعول جم قاد اكددد يار قلبا لو رج 6 ' لارا

 ذوو قري تب 5 اهدا عش م "نجا وو دعب ل نع يري ل ؟السلا يلع حر و تر طت نم مليا ةاموم لاق هاتف تع

 مولا كيس نا رقى كوم دك ّلاسرء ديا نارولايكا نوبل السلا يلع رون ترضخ انلادبب سوم د هدام كل كح
 ه2 بال مل ساب تا قربت كلا ى "رد تجلا نايز نينا ل لتنمو

 - لو سوم راس اص اسد ليلي < لوم سبع زدكو ريت صان ىلرصقم اك لري <

 2 كهوف با لولا مق رول ل ذر عس فوقي رك ايد ل زادلا لاب ارجاكل الإ كرمت تبا فس "ىف موق

 ودب لود كس لول ذر نلا مك يس  هياعلاب ال لازال فرش اراب روا جس انبات كك و تاسست

 اكس اجاصاي درج -ٌةاشب حس للاي نيبسا لأ كيا ذبل لي اكافيجب ل سوس قرابب#

 لوبقو روكي 12010111

 ش - 2س ركاوم ىنماوكروا بيغ وداي زهساو ةسدك

 هذ وتحد نا ليمن ماوق بم كساد نام لان عرورمش كرب مالسلاديلع حرف تسر طع> كح اتم مولتما سس نان انج
 داو للا كس لوش# لس نات ل يامر فس ماسلا يلع حروف تررطنت لبي براد كس ناس ايكب طخ حس مق عي دوا لي ذا
 باحر وا لصاك اد ليكى رادع لوك وا رم قس ا_<س لاب: فرص اي بس تس لد نامي اكانلا زن -ثنك ايل تس نس #

 رو لب وكن يؤلم بيغ نا احر بتج - لب اك ارمي باستا اكن لا رول ان وكن ولد جس غل ماك ريم -اكوجب لابي كس ىلا تت ادخ
 يكس مقوي لن سرج اب تس دايتغ ا سرع اندك رول ولأ ةاوشطلف سا ىراهتروا سكني ده دس لاي ةيسارطاخ كسك

 -كةاج يسرك الع ًادذا هللا ر ارواوركرنب تحمل سرك

 كارو هس ريتك ا يك عر ول كس دامثلا هنأ اس كس فاقت ادخرك كش تس لاقت اب ل فس مالا يلع حروف ترط>



 امءاحو مرسم تي 7 هل كي. ءارعتلا جر وسما ةرسمو رأي سحر مرابج رلج« هن ير يسق حررشو مج رت نيل

 داب كريم لوم اكج دم جاع لع قر ليت لاب عل ول لوك فس آب تسار هار ك- ناا دوا تح دامرف لصف ل نايهرد كس
 نسل نا وا مالسلا هيلع حروف تيرطخروا لا رف لوب اد كب [ فس لاحت ادخ يت اجي كك ويت سس ريدا .٠ كبار
 2 ورك عبق علق يك شو رافي نال ز مس هر روا اي آش نعا نافوط كلا تس له ني زو نا دعب لس اجو راو لش و

 اره بف لع ان لاما وللا ووجوب كح لا نايتس تربج هاني بس ك كس وأول لع ريقاو ىلا -ايك

 -< نابرمرداق تب لاحت

 حررط كم اطسلا يطعن ر ول حر > فس لاوجمنا دس احا ايك ايي صفق اكم السم ا رييطتدومب ترتدي لس ماسلا يلع حروف وق

 ام قد تو فت ييئادحو لف ادخدوا تعاطا ىقيا ىلإ ا- هك لاو بس د كس لي ى ان فاقنا لع نكن كلم دج وأد اع موق ىقب ا

 م. الد نياك الخلا خيساروا دام رفرم اخ قو كي ىفي# يا قت جتاسروا ايار 5 تس با ذك ادخروا كسك ف احج
 لس اطجلم السلا هيطوم ترج وا وجب لبي ثا لوك موتك وخشوى راس نارك انت يك فس مالسلا هيلع رون تيرنر رطل
 تاداقتم اك ءارل اقر ماش نان كلناع قد لك قراب سيشل ا مالم يلع بح تررطت دوج وأي لس كلارك سد

 و لام يس حرر ساروا تس اكو لاي ركراكى ذب ذب ل لاروا اني داني دوا تاناكم ناشبلاع لس راجوإي روطي ترورضإ)ب ب

 كس نادم لوك اك يندد ني د حس املك تس رك شوك كس ور م السلا يعدو تدرى حس لا تس كحل اضر ارب وكت لود
 مايك هداف ايك حس لوم ةسانب تاناكم نااشيبا لادج ملك ومب ةسام# لأ -اهق م اكدينم ملوك اتحقاو نروا دمرظ بم
 انف كروت ردا بح ىلاو هوم نى اند 0 لي ايبا لكالا-<س انه ل اند ىلا شيب لاك املر قيوسب لل

 رورفوربكر وا مو ملا يس < اهكررلن اثيرب ل أكس كت وروزكردا كسك لبي قولى ادضوج فس مزين كس ذاجوم

 ترثل في اوج لل ايكا بكس نا صو طعن سبأ - ىلادتادخوج ل الود سيقتل و سيئر ونا تاير مروا ءاج آراب ح
 ىئاايك أد لو سون سد ٠ك دعاو ع ادخ ىاوب بسيب-<س زائري تلودو لاب خيساروا لوم يروا تاذاب ك- كلن ةيسادادت

 قولوم سى رفانو ىثس ىرابترلا ني اهتذس ايحانوم لق ريح ودا رواة تلقا لور ةعيرابتا قمل
 -ةامومد رار كم تن و /ةرع“ جرررط ىل ل ومع والك شي دنا

 لال جري مكوداج ارامل هك تيكر وايل سنت ا لوكذس ماقتس لوورقتر»ا تنام ناك مالسلا يدوب تنح

 تقي” لولا رك لين تس 1 2 ركضشيبب كول كس فاء ذ فس اري وق تدكتو ظعو لس مسا لإ راكب تخت رابتر وا [نكع
 روا اخ .نيلوالا قلخ ع ترقى رصوزوااف و لول ثم لول كب ازعنا شراع اكسيشي نايك هش لاق نا

 قراري ىا قمت اكدت رط اكدادج او ءاب ا[ دامج قند لت بي دنقل ارط لست مكاو ب بلطمم لي تسر وص لاا دخت اسس لس كس مال

 ىكنلارغ آلي أك اجايكاذتب ل باع ليتر واح لب اج عكس هدن ذرب مك يث لمت بور وار اكرب بس دوا كس لي ددا ذك كدت
 - ايككاي هركواب رب ووات ليا جل رذ لس لوجدت [يتروا تسورب ز تس ديو لك ىلاءرفانو بي زلكل ا

 ماكزج لوكروا كَ هد رعد كس سر تلودو للام كح نا ررط لسكس تربت ناماس كل كس قؤلول لعق او نما

 ْ سال لاكن اهيا كولووج واب كس سارت لين



 اه جاما سي[ 0 ارا ق روس. ا ةرسوراب سمو مرامج دلجت, نا الجر يفلح ررشو مج 2 نام 7 2 5 دس كو 5 2 5

 لروح كل ئنإ +9نؤفتت الا خلط م مُهْرحَأ مهل لاق ْذإ :ةكزملا ةويت كبذك
 َبَر ىلع لإ ٌىرْجَأ ام نا را وولف حلا آَمَو (”ؤؤعْيِطأَو لا اوفتاف ه,+ةَنْيمأ :

 ٍلْحْنَو عُدرزر؛ «-)نْريعَو ٍتنَج 9 «(كؤنيبما ِرْيَحْل َنِم آنهه اما َنوكَر رزقنا «مدو َنْيمَلعْلا

 َنيِهِراَفَ ءاَرِقىفَو َنيرطَب #40 َنْيِهِرُف اْويُب ٍلاَبجْلا َنِم َنوتحنَتَو نيل ْثِيِط 40 مْيِضَه اَهُعَلط
 َنْيَذْلا دوَنْيفِرْسْمْلا رم رْمااوعيطتالَو هب و «(م.ن رْعيِطأَو هلل ارمكاف قداح

 نم َتنأ آَمْنإ آولاَق ىل لاَعَت هللا ٍةَعاَطب «نوَنَوُحِلَصُي اَلَو ُىِصاَعَمْلاِب ضْرآلا ىف َنٌوُدِسْفُي

 ِتاَفانلعَم ٌرََب لإ اًضْبأ ٌتنأ آَم ْمهِلْطَع ىلغ َبَلَع ىتح ابك رجس َنِيِذَّلا مو َنْيِرَحَسْمْلا

 ْمُكَلُو ِءاَمل َنِم ٌبِيِصَن ٌبْرِش اَهَل ةقات هاله َلاَق َكِيَلاَسِر ين إد ةَرْيِقِدَصلا ّنِم تنك نإ ِةَياب

 باَذعلا طع هد مْيِظَع مْوَي ُباَذَع ْمُكَذْحَأَيف ٍوْسب اَهْوُسَمَناَلَو «هدومْولْعم ِمْوَي ْبْرِض
 ”ُباَذَعْلا ْمُهَدَحَاَف اَهِرْثَع ىلغ «دمؤَنْيِمِدن اًَوُحَبْصَاَف مُهاَضِرب ُمُهْضْعَب اَهَرَّقَع ىأ اَهُوُرَقَعَف

 يرَعْلا َوْهَل كبَر َّناَو «دوؤ َنيِئِمْؤُم مهْرْتكأ ناك اَمَو ”ةَيأل تللذ ُىِف َّنإ اًوُكْلَهَ هبُدْوُعْوَمْل

 لإ 1 ةنْوقَتَ ل طْوَل ُمُهْوَخَ ُمُهّل لاق ْذا ! ©3ؤَنيِلَسْرُمْلا ِطْوْل مْوَق تلك (دهيِجّرلا 3

0 

 هل
 رد اع - م او ب طق ١ قال هنا د د .مسو "اورو وة عا تطلق طّقمإول جاوولبا دع

 ١ ١ زيزعلا وهل تلبر نا "ريدم و كك" ّناكاَم ةللذ
 «هدؤميجرل زيزعل َوُهَل كَ ْنإَو مة َنْييِمْؤَم مُهرثك ل رو ةيأل ثنل كَ

 ٌىرْجا امنا - ٍرْجَأ ْنِم ِهْيَلع مكلْسْسَأ مو «و نويل اوُئاق و نيم لوْ

 ْمُكَل َقَلَح ام َنْوُرَّذَتَو ٌساَنلا ىَأ «+ه) َنْيِمَلعْلا ّن 7 َناَرْكّلا َنوتاَنأ قاما يملا َبَر ىلَعَل

 اوَلاَق ماَرَحْلا ىلإ َلالَحْلا َنْوُرِواَحْتُم هي»: َنَوُذَع مْوَق متنا لَ ٌنهِلاَبَفأ ىأ ”مكجاَوْرأ ْنِم مكبر
 ىنإ ُطْوَل َلاَف اَنيدلَب ْنِم «مِؤُنْيِجَرْحُمْلا ْنِم َنَنْوُكَعَ انْيَلَع لِ اكُنإْنَع طولي هنت مل ْنِبْل

 هئْيَجنُف ِهباَذَع نم ىَأ بيومي امم لَو يجن بَ نيل هو نيالا نم رم مُكِلَمَعل

 0 رَخألا انْرُمَد 8 اًهاَنْكّلُهَأ َنْيِقاَبْل هاما ني ميغا شق اة ٌرْوُجعَألا (2.) َنْيِعَمْجَأ ُهَلْهَأ و

 َّنإ ْمُهَرَطَم وَنْيِرَذَْمْلا ٌرَطَم َءآَسَف كالهاإلا ِةَلْمُج ْنِمٌةَراَحجاَرَطَمْمِهْيَلَع انْرْطُماَو ُُهاَنُكلُم

 - لس ل1( حس دقلا) مت ايكاهك سس مالسلا يلع حراس احب ك ناحس نادل ايالطجتك ورب دوم وق... مم

 راكد ور ءلص: ريم لانا 57 لوري سا ملم رواوركت نع اطائرهمرواور ةسدقلا موس لوم بكري تنامااراببك



 < هات ناس تيب 1 4 00ه ءارعشلا ةروس.! ةرسنورا ممم مدابج رلج» نتي الجر يضع ررشو دمج 2 نياك

 , لم لوب قتل لج ووجوم ( لش ايد ) لاهي وج # اج ايد تجد حس قرب لع نوززج لاب لي يكس مذ كس ملا
 سوم( كت رأوا ) تس رتارك ثا رت توك ورئاهب مترو ؟ لش لور وجل او تلا تس + ادت وضروا لاوتيكروا لع لوم
 انبك ا رمرواور) تسد للاوس ( زادئاشارمام ىل+ 1 يقل نيهرافة اك نيهرف لي تأ رك ياروا )9: ةسانب ناكم

 تعاطا كى اهتامخ )دوا ليث تس د 2 ركاسف ل فلج وفا. ناك اكل ولاد ذاب لك سس دو دعوا( لوب نبك تس مل كيج )وا
 لقى راه سس هوو كلج )سدرك وداج تنحف ىل ب مك يكس وكول نلا- 2 ركب رالصا ( ىفيا كس اكرايقنما كدب و

 50 مم ( لم تلاسد ال) تلاد. زج اكس« آي تيت سام( مرت بو

 مجتاس كس لامك اروا_قرابت ع نوررقملياروا < كسا راب كي كس ك غي لي + لنا كيو اي اياب رف ف ( مالسلا
 تتاكد للكلاب لابهي) لالا ف تاك يوك ا فس لومار - زا( بارع اكن لد سس ذب كيأ لعد -.اناكز نجت

 تي نان لكل لس يدا بهل وزار دوب باق لادا وفرط ليسوا حرك دني لسا

 بازعوكن اركي انبي لا )ري ( تاب اي اناتت جس مهاض رب مهضعب اه رقع ف نا الج بح اصالى ا -ايك يال فيصاك أ
 كب كك - سال لاهيا كا ثك ا حس ل نلا( دوج واب ك- لاا دوا ع ترب ذم لن دتقاو نا كن بس ايل[

 -<هس الاوت مر قدم الاو ت واذ راكددو

 اراب لع نيئة( تشلا) كك ابك فس مالسلا يلع دل لاب كس نا تس نا دياتك وري # ماسلا يعادل مو

 < ملاعداكدرورب ل لص ريم اتباع سئرلص لوري ساتس مل روادركت عاطا قريمدوا ود تس رئياوس_ لوم ربتجراو تابا

 جل تابق_ءاكدورب #دابترواوب 2 لرب لس نولأل( كوب 2 كت كيا قع ل نولاو ناابج ايند مام مذ

 لك كولد د( اكمارتن لايخ كلان )وج باولو ف اجر زك دع مك تس ب تاي ال ةدوه زوع# لج ل كادي لاي

 ل يل 22

 - لوم انكر ترف تنفك سس ماك لا دابق

 55 018 وج د تاجتس( لابد ) ماكس اوك قل ع ريعروا كك ركوب سريع!( دك ىك اعد فس مالسلا د يلعطول)

 ياعطوا تيرظحروا )كور لث لولاو سر( ردنا لس بازع) هولك سايصانب يأ زك . كد تاون قط كح كارواوكن ا فس م و

 مثيب دب سيكو س_اياسرب نه ( اك ورمي نم 300 ضان كاري نا ذس مروا اي درك الب كب سروا فس متري ( قلبو قويت لكم السلا

 ( لس لادو# ابإلروا س تربع ذب كلش ( عقاد ل ىلا كت جس -.اهق ايم اياد ( حس أب 1 ازذع )وكن تث_اسرب ب وكول نااوج متن

 -<سالاو تراثي الاو تالا ذب داكددد رياك [ك وس -ةسال ليك نابي لول تكا حس لف نا
 ع

 هع

 - له سستم داينددارم . انهه اميف--.--0------: بسم 5

 -ج ري ادهم اميف- تنج لروا_بس دوم حلاو لامس نوكأ تت ا. ينم

 ىت ثنوم ليشبلا_ جس انج لاهتسا حررط ل وفود تومرواركرب عت مساس ةلخن دعاو اك ا بس خرا .لسخسن
 ب هس

 شرم وروا لبن تلح وم قي نيك شن اوردر عت نفر سم_ وركن تدع اطا كنف سجس دارم .نيفرسملارما اوعيطتال

 ١ لم لاكن يتلق ذس سوف لك



 اك حالا رسم 1 كو هلي روش جروس و رسمأو رأي مد مرابج رلج» ناي العريض ررشو دج ننال
 كش

 رواع تنغم نيلاقلا نمدوا كن اهس رمت ذكي رج واهس قلتي ساس لاقت فوك كاري .نييلاقلا نه

 0 6 مكلمعل نيلاقل ام ابانبرمتىك ناوكن ييلاقلا قل رواد كس فءزعر تي قات مكلعل

 0 م نام - برض ب اب نيلاق < باوج اكل ل كووجوم مال فلا اك اجو مدقعرب لوصول ص

 3-3 سوم لاوعتسسا ليم نيش

 كلج كح تكس جيك ركانع لوسر فرط كروم وق قي اونج حساب دوت ايي كم السلا يلع ٌجراص تررطعت با 0 د رش ١

 لن ىو تولد كت لاسر ىئراروا تيينادصو لكارخ لأ كس م السلا يلع اه ورع 2 تر وغرخل قبب تع ماع

 تررطتو وج واب كس لا رك لك بع زيك كرمت طيس ا دول ايكراكتا قف لوبا رك كح سس 1 يس د« ايبا سرسود لكي حس كا ٍط

 نا اكس وم نانا لوسر خيسسا قتدجتاس- جراف باطعاحاضد» يو ىرج نيب ماسلا يلع حراص

 4 0 م ل ذك لاقتادخ رجا! ريم سن بلاط اك ضواعسو رجا ىلع ملا ايد ل

 ترق ند دل 7 مر لان امالسلا هلع اص تير لد را تيياطمار

 0 ع لت تاغاب كح لورد نارا لن تس رف تمانع لوب لكجروا تب« تاب ليف تاذ

 مار آو لشعىشيجب كج ايكل !ابذ كس نس مناي كو زو ل نوت ولا نع ”وودوجواب كس لون اءرفان قراهبتايك لس ىدالل

 كح ارغ لبمح «تاناكر طوبتعلس رب ؟لح واكدت قس نا ليت كس دايت نلاكم فاكتب وج رك ثا وك واهي دوا سومر ل

 بر سلب تاع

 رار قت تلا لان ان اا وول انما تدق كن وتم يلاقادخ مكس لوف يرام يم سب

 روا ساو انرؤ تار لما ذبل اكس ددكذ ب يداه داهقل اب واكس ادلب بليت الاو ل وع ع لوكس لنوع دك فرص

 شيم ل اند يت اك خس رك لم ساروا ننس ام توك دئوادخ نوف اق-ذجس ام اناج كي لش تع اطادوا ىرادرهناررف ا

 جاور با لع توصى وارق

 ثدايري د هاجولاي آس كس كن اجا كن ارداركل م كي كس -- لوثاطيبشروا لورسفم نلا مك ايكا بكل اني بط انكم اك

 تا قرف للا كر رخو نا 2 سولو ا

 5 روم كيروا ل رل راسا لع

 يدر داج سكك 1 كك ينكر ول اي درا رود زركدلم السما هيلع عراص ترطيب زارا سا فس موق ب ادج اك
 كس لاو يا ركاروا-ايكق قرف لع متروا لن موج نلاا بيأ لت 5 الا اكو

 رف دوغ رول نري كح اهو ع ايلا لور كله ساد جيا قوم زان حس دابنتا كى سس مترواوم ىك ل اطم

 بلاط اراه مترك ايامك يامر فيس آد لاكأ قنا كت يصوصخ ل اع تع اسس دامب دج نس نان ىلا كرت ايت

 هدو هل بس اوم ترذع لوك تنس ال كح تدوبن قري ليما” رجب ءهسداعكو هزجج ريب لباسم لوختاب ريم ىلا تادخروا يدرك ارو

 لعد لال اي جو لوك راكنادحب كح لا سنك
 هو تو ىاروا ايد الكر و زج دي لد كي كس للاكت رد ليا نس لاقت ادغدوا امد هس مالسلا هيلع ٌحراص تررض>يخانج



 اه هاحا ارسمي هج "لج ءارخشلا ةروسءا ةرسنوراي ممم مرام رلج» نيل الجرييضتحرشو دمج 2 نالاك

 ىو واو نسر ىركتسفل ا ووجو اب كس سار ىف لك قا كيا لاح كت ايصوصخى ا لب المكس شرف ىكن لادا لج نان
 ايل هي جنني دس دب كعب دكه د تس ادوف بج مام لام يلب يده ب الات لن إب ىلا نسج ب لع لك ىشردا لرمي اذ
 تترك وقذ_ ماسلا يع عراص ترخحروا بكي لاي ولاحكس ورسول كد تسود روا ع ىلإي لجان 0 اند كيارك ا يك

 نر ابا نإ دب ترو كد دهانات ا قرا نا ل روعي ل نو دك نا دبل تائب ير للا

 لس لبي نلاعس قدي الب يسد ذاب حس للا كبك د لب اف نر طف كن ا نايس سل ني تمابج ايي
 - قرم ثا هوا ايلمبب نوخار اس ليتل لست ىلا ذ تاكل كاي هب ا

 رولات اكج ٠ لصيف كب ا ذع لكك اهتراكي# كل كس نااار كوم و دنمرش دوا سم مدان تبمب يدب كح ىلا
 ءقتاب ىلا نع ناماس تركوا دن 2 وكول لير عقاد ىلا كس كئيسدركك الب بس حس لس اوم اكاد كبار

 - جس الن نلاميادوج واب كس كح روا تنك دكت اها زم 1تربكن اك رالعايكا كى ترب

 قاف بآداب ايكن ايي صقق كم اسما هع مول تر” دعب كس ماسلا ريع ٌعراص ترن ا .:رعقاو يللا ترج
 وكيآ ةيسادوا كبي ذلك لك خس لومنا حررط كن وم وقير كا ىد نيب د تدوطرولم وق ىفي ا حرر كم السلا هيلع ابنا سرسود
 ننزل ال

 كي ين رطروا لكك ناك حس يو لارا رك حت كس ةررط قت كيا داب داب لي توق كك "ءايبنا فقل بي ةدوس للا
 هس مالسلاريلعايول ترطح_ تح ع! فيارثتءفا ك ةييسد تونك وكول كت لاسر قادوا تيم ادد كى اعتادخ كير - لق
 ىببا مت ؟ نو كك هر ك كس لار تدم ق راهب ىت در تف رص ل اين دايك لان تامر ضر طف داب ك ابك لد تس امج لم قفا
 فالغيب -هركًا يكاد لحب تس لاوكزل م < ايكا ريب ك_ هس رصقم ى اذ ىلاقتدثلا ليمن ركل وبكى رول شك او حس لو هيب

 -كبدح لك وكي ”حس تيب ”انثادودع مكس ركماكت رطف

 5 الج ليمن و ايل اشي ب ا مودعت 0 زو علب ظعو ري ! طوله ارك ايد 2 مول باوج كى ا

 هس لويكمو نا كرات بي زين لوم اترك رازتي داهظ ا دوا ترف سس تلك ا كرايم بيار فس مالسل ا يطغ طولك يدرك

 كل لس نيقلختو نارك نيا دوا لامر ف اعددب ك- كس نلاح ىلاعت ادخ فس ي آرجي -انلسرك ائأرتب تحلو اخو اني كوم ب لوم

 ل ا
 ع رو قوبل مت لاقت ادغ وا لامر فلوق اعد ىكن لا ذس اتت ادخن انج

 لم لولاو وم كالي نا- كل يس درك الب بسك بسروا لوم شراب ىك ورب ب مقالات انس قس ناك 1-2

 قكدعب ل تادقاو زينا تربع لاك اومواشررا_ قت بخس 0 كازو لوم لد م ولوج نق ىيآ

 -ة كل يكرايظما تيار هاردوا سال لكن ايا فول



 اواحاك رس تيب 7 40« ءارعشلا ةروسءا هروب مسم» مدامج ملج» ني الجر سقت ررشو لج ننال اك

 م ئه ِءاَهَلا ْحَتفَو مالا ىَلَع اًهَتكُرَح ٍءاَقْلاَو ِةَرْمَهْلا ٍفذَحب ٍَةَءاَرَق ىِفَو ةكيَعل ُبْحَصَأ تدك

 ل مُهنِم نكي مل دنأِل مَوحأ 0 ُبْيَعش ُمُهَل َلاقذإ مؤئاسزملا يذم بر ٍرَحَش

 رج ُنِم ِهْيَلَع ْمُكَْلَئْسَأ آَمَو مون ؤُعْيِطاَو هللا اوُقَتاَف هو ريما ُلْوُسَر ز مكَل ىَنإ مس )نرفع

 هن3٠َنْيِرِسْحُمْلا َنِم اًونْوَكَتالَو ُهْرمَتَا َلْيَكْلا | وأ *.َنْيِملعلا بر ىلَع الإ ىِرْجَأ امن
 يل ْمُه ءاّيْشَأ ساثلا اوُسَحَبَت الَو َيِوّسلا ناريبْلا 70و مُيِقَتْسُمْلا ٍساَطسِقْلاب اًوُنْزَو َنْيِصِقاتلأ

 ةلتملا ركب ينج ْنِم ِهْيغَو ِلْعَقْلاب 8-40 َنيِدسْفُم ضر ىف اًوثعت الو انيس ْمهّيَح نم ُمُهْوُصُفْنَت

 َفيلَحْلا ةّليِجْلاَو ْمُكَفَلَح ُىِذَّلا اوُقَناَو اوت اًهِلِماَع ىنعَمِلُو دكٌوُم لاح َنِييِسْفْمَو دَسَف
 نم 0 ْناَو انَلعَم ُذَضَبْلا ّتنأ آَمَو هدو َنْيِرْحَسْمْلا نم نأ ا | وَلاَ هني ولا

 هما ع

 ٍنْيسلا نوب افسكبانيلَع طقسا و َنْيِلكلا نِمَل كاد نإ ىأ ودم اهنماو ,ةليقتلا

 دون وْلَمْعَتاَمِب ْمّلْع ىَبَر لاق َكتَلاَسَر 2 نفدشلا نم كك نإ ٍءاَمسلا َنَم ةَعلعِق اًَهحْفَو
7-0 

 ا يو لب يسوع داب لقلب موي تاذع ككل رك اكن ل ف

 َناكاَمَو "يال كلذ ف نإ هممؤميظَع موي باَذَع ناك هناكَ ارَتْمهَلَع ثرطمان |

 «هؤمَيِجَرلا ُرْيَِعْلا هَل َكلَبَر َّنإَو «بةَيْيبِمْؤُم مُهْرَتُكَأ -

 وكمال بارا اكل ا ل رك ف ذهول منحت كس لي ١ ل ( تأ رق قرسود) اي ااطتجوك ورجتنت ف# لي الا باين 00 ممر

 5 كاهل مالا يلغ بيعت حس نادل ( ب ذنجت يأكل قرد بية نإ ديد داس تتاح نم“ اهروا ل تبسد
 ترطح جو لاو اك بيعش فرص اب اهك كب يعش مهوخا نابي رطل اهنا سرصدد) لتس لذ( حفلا )6

 لات ملدا بلا ارميرواورؤ تسدقلا مقوس لوم براد تناداارابت ل ( تس لاس ل ناادن ندد لبق نلا بيعش
 ٠ را دنا راو لن لح ناشط [ اروي كو جس ذك ماعاد لب وللصا ارم انج اج للص لوك

 نبع ىبفع الورك اه تم ناوي كك( قي رز قرح نول )زؤر لو لاصق لم لو زج كلا كوك رول ورك

 0 ا ملام نيدسفم لش ثا دسفا تاس هرسكلح

 مترواوم ىد 1و متم رط قر امج وت مروا ع ايدرك و دابا ذب هس لو بة لاك نك ولوو-ايكادبي وكق ولكل كار وا سمت

 ا نام آرب م م ول اهالي تدلك ل ايخ حس ل لوكول ل وعجم و

 انا فق نا لي ككدظن نا دوا ليت كسا ذلك تل لس ايك حذر حرررط ل وفود .قفروا نك اسوأ ل ًافسسك)
 ا موج < انتاج بوث تراكددورياريتك ا هك فس مالسلا ري بيعش_عس فوذج هنا ما اكىعاروا
 رعب لس ىرلن ب ثدي رشركي او ) لس باع نادك او نايمارس ايلي لي وسي الجت ليتنا نس لوك نلارجج ( كه د نو قب



 اوما رس تيأ 46 07ج ارسل قر وسم ا ةرسبنو اي سمو رابتج رلج» نيل الجر بفثعررشو مج رت نياك

 - لوم شاب كك آرب ناارجب كك دم عبي كس يارس لا بسك بس بحب ايكوم ناي اسي نا رطل ىكن ابعاسدج يدا
 ب تربع كل كس وكول يكل دتقاو للا انيقات ند اكيارزط حنت مم: كش ِت كل موك ارك ل م بس لنيل 24

 55 0 الاو تاق ذر اكدرو ماكس رول تسال لين لاهيا فال رثك ا ووجوب كس لاك

 ل م 1 0 لاو
 ولو ابنا راسو سس ب كبت - مارق لرأس مهوخاوم السلا يلع بيعش تررظ” حس جو كادوا -ايكا بكي الا باتا

 شا عا راهو ركع طك قل موقعا ىكم السلا يطع بيش ترحل يلا ارد ايلا يكرميجتتسس مهوخا
 نايرف مهوصخاوكم السلا يلع بيعش ترض ذرب ايك ا يكر كذاك وقس تسيل ترك بكلب الا ب نسا لاهي كبسج قي لددايغ
 موق لا م السلا يلع بيعش تر ظنت ل وج مك اي اكن ايم بن نال الج بحاصدوخروا نير سضب عب ركا دامت لي لاش نإ اش كس نا

 د واع را

 بااذبل_ايكايك سس تدبن بن كيا ورك د حاكم قدئوج رك ا هقعس موق كا قلت ي1لك عى نتن كرك
 فرط كل دس موق ىت كيالي الا باحصاروا نيب ب مولي يضر اهت اف الكس ناش لكم السلا 0-0 مهوخا
 - اتاي تيترل انهى ك السلا يلع بيش

 حررظ سهرت 00000 ايابرفي سده ةيدديح ةتروكدولم وق حررط لك« ايبا قاس سس
 كس ك_ةرواوزازت_وركت كوكب لف قتيل للا ووري نارولا رول تك تنقو يسد حرر ىلا. تنل كلل يان اروي تفك نبل
 ورشبي تع ارز لوكيل جس اتوم مولخمتس تايازبانلا- اج ناي حس سلك ل ع لولي دوا ذاك ذ دهرك ا هكر شن

 م السلا هيلع بي هش تررطخ_ يس قترابح ىو ميلخت يئأ لك فس هكر ودوكى ا تالتب لع قئايددبو ل اذغادب ىلراجتروا- تم وابي ترابت

 اد نهب ور تحل اعتني حا رك فران زار لدا كنس ارنا قل رعد تدان ال تان

 -ايكاربب دك ولكى كا ماقروا ليم نس لت هرؤ تباع

 لقكى راهي لتس درك داج خس ىل نوب جتك امتي دوك ةئيسا فس دوم وج ايد باج قت فس مقل آر ىلا

 قورينو بازعدوا سود كح تدب مكس لايخ نارام لأب - وم نانا كا تيت ىت مك ل متروا ( هللا ذايعلا ) بس كا
 كلب كارل لك ولاكن اس آ اي ىلواب ب مك قام سس لبث س4 تيس مترك دواس لد تقي لوكا وم ل _وعج لب نوي
 -ةبسدرل ا

 - ةجساي في دازم الدوا كاري مرج سسك جساناج وردا ل ملحم ليل امنا بابكم اتا دغر ل يامرف ذآ
 فناني باذعاك رك جس لافتا بيث دس اجارم رواوثاج مكس ا- يدع تدم اهنا ف ل هواتت م اكوجا ريم لم اكرم اني دازنم

 1 أوم لوح رك دش دي ح ل مارولاوم رادو اس ليا لب حس نس باع - ارك اري ناب ازذعاكم تى ا كح حد

 ركود اد ام وك داب هايس كيأ فتي اما_ك دل خيا أ ىرلاكت دش ارو اوبرا قيس كول اهق لين اشنو م ناكر اس
 دوا لو ورشا كك[ حس لق سيال نوم تي كح نأ ناك لا كوم عا لس لا لول ل قوش اوم لن



 عار اس ا ووعي هل مل تسلا جروس, 89 را اي مدابج رلج, نال اجر يقلع شوهت نحل

 نَ سد نلا حر رط ىف نايت اسسرما وو - تل عل“ وم واجن رك لك و بسس لس بسروا اوبل السد كيأ تس لسن( آلان كياوأن كي ز

 كر كر 00 انا ارك وجلس بنا زعلسلاو اتا ع حنا بيرو نتا و

 - سال لن اميا

 . لا ا ل را رافحتتم سال
 كبلف ىلغ يربح *«انيمالا خا ؤّرلا هب َلَرَن مج نيمَلعْلا بر ُلْيِْمَعَل نام رَقْلا ىأ نو

 م حولا بص لون ديو ارق فو يي 59 نيم يبرَع ناس ++ نما نم نك
2 

0-7 

 ٍلْيجنِإلاَو روم اك 4م َنْيلوأْلا بلك ربو فل دم دمحم ىلَع لّرُملا نارا ركؤ ىآ ُهْنَو هللا ُلِعاَفْل
 مالَس ل ا را رْسِإ نب اْوَمَلُع ُهَمَلْعُي نأ كلذ ىلع يا ةكَم راك ْمُهْل ْنْكَي ْمَلْوأ

 هَنلْوتْوَلَو هيا عفَرَو ةّيِناق ل ا ل
 هيلا نع عم

 همنا ا نيمو هباٌوئاَكاَ كَم 0 5 ُمهْبََع هاَرَقَف ا عمج :+ هبمذ َنيِمَجْعَأْلا ضعب ولَع

 م هب ٌبيذكَتلا انلمعدأ ُهنكْلَس مَجعآلا و َهَرقِب هي َتْيِذكَتلا اًنِلاَحْدِإ َلْمِم ىأ كللذك هعاَبتأ م

 وعل ٠٠مل باع اوي ىتح هب َنْوْؤباَل يلا و ءاَرِقب ةكَمِراَقك ىأ «ر..هَنْيِمِرْجُمْلا بْوْلُق

 ىتُما واقل ْمُهَل ُلاَقيَف ُنِمْوَنَل +-:نؤرطنم نخَت له اولْوفَيف +: نورا مهو هب مهب

 5 4 ماو يل ريو 2 م رصد 5 2 ُُ 3 01 90 1

 مل +.د + نينس م نأ نوب َتْيَرَفا مم َنْوَلِجْعَتْسَي انبا َذَعِبف ىئاَعَت لاق ِباَذَعْلا اد

 اوناكام ْمُهْنَع ىنغأ يش ّىَ قنعمب ةيِماَهفَتسا آم باْذَعْلا نم عي ا اوناك ام مه ءاج
 2ك لك 8

 و َنوَرِذَنُم اَهَلألا ةَيَرَق نم اتكلم آَمْو ا ل ءفذ ىف :.-: ٌنوعتمي كو 3 8 م
 ع ا 7 ل 0 ا : 2 م

 لوقا در لزنَو مرا ذنإ دعب مهك اله ا مهل ةظع فيو اًهلغا لَ 0

 اَمَو هب اول ري ْمهَل حضن ْيغسَياَمَو أني لآ نارقْلاِب هب ُتلّزَستاَمَو نيكرشُملا . م ماو ف واسمك م

7 

 ما 2

 الف بشل تويم »هنعمل ةكن الُملا مالك عْمّسلا نع ُمُهّْلِا كلذ ا َنٌوْعيطتسي

 او ك َْعَذ ىلا كلذ تلفن 0 7 َنيبَّذَعُمْلا نم َنَوُكَعَف َرَخا اًهلإ هللا َعَم عدت

 ٌمِلْسُمَو ٌىِراَحُْبلا ُهاَوَر اًراَهَج مهدئ ْدَقَو بللعُمْلا ربو مِشاَه ربوع :0- َنيِبر قالا َتلَترْيِشَع

 ىأ كلٌوَضَع ُناَف َنْي رياح وما ؛ يدو َنيِبِمْؤُمْلا نم كلعَبتا نَمِل َكَنِ مناخ : لا كلخانج ٌضفخاَو م

 ىَّلَع ٍءاَْلَو ِواَرلاِب ُلُكَوَتَو هلل ريغ ٍةذاَبِع نم 009 َنْوُلَمْعَت امم ٌءَىرَب ىنإ مُهَل لْقَف ٌتُئَرْيِشَع



 مو ساو وعرسف تي 49 *طرار عشنا جروس, [ورسكو رار مها مرابج دلج» ناد الجر يسضتعررشو لج رت نيا

 ةولّصلا ىلإ ؟مؤمْوقَت نيج َكزَي ُىِذَلا كرْوُما َعْيِمَح هْيَلِإ ضْوَف أولا مو مْيحَرلا ٍريِزَعْلا

 َوُه هن َنيَِصُملا يآ © َنْيِدِجَسلا ىف ا ا ىف كَبَلَقتَو

 ىدخإ فدي «جوُنييلا لَ ْنَم ىللغ مز افك ىأ م با له بؤُميِلَعْلا ٌعْيِمَملا

 ٍةنهكْلا ّنِم م هرْيْغَوةملْيسُم َلِْم رجاف هزة ميبأ باك ِكافأ ّلُك ىلع ُلَّزََم ل اصلا نم ٍنيْقاتلا

 و وبك ْمُهُرَثْكاَو ٍةَنْهكْلا ىَ ]ا ةككي الملا ّنِم ُهْوُعِمَساَم أ عْمسلا ٌُنْيِطاَيَّشلا يأ ُنوُقْلُي

 َرَمْشلاَو ٍءاَمّسلا ِنَع ُنْيِطاَيْشلا ٍتّبجحم نأ لبق اذه ناك ٌواَريِثَك اًبَذك عومْسَمْلا ل

 لك ف ْمُنأمَلَْترَتمل كومو مه مهن كورن هب توفيق مجرغ ىف »نواف مَع

 َنْوْلْوُفَي ْمُهَنََو ٌءاَجِهَو اَحْنَم َدَحْلا ْنْوُرِواَجَيَف ن ْوُصْمَي 4009 َنوُمُيِهي د و مالكلا ةَيِدْوَأ ْنِم م داَو

 هللا اوُرْكَذَوِءاَرَعْشلا َنِم ٍتْحِلصلا اوُلِمَعَو اْوْنَما َنْيِذَّلا لإ نْرْبذَي ىأ +7ةَيُوْلَعُفَي ال اَماَنلَعَ

 ”اًوُمِلَظ اَمِدْعَب "نم ٍراَمكْلا َنِم ْمِهِوُجَهِب اًوُرَصتْناَو ٍركّذلا ِنْعرَّْشلا ُمُهُلْغْشَي ْمَل ىأ اًرْيِثَك

 َنِم ٍءوُسلاب َرْهَجْلا هللا بحي اَل ىل ”اعن هللا لاق قيوم دما وصيف ةيمؤمل لا ةلمج نال رايك رخو

 اَوُمَلَظ َنْيِذَلاُمَلعَيَسَو ْمُكِلَع ميسا و دو مال
 ٍتْوَملا دعب نْوْعَحْرَي *آموَنومَفْمُي عجرم مم بَلَقنُم يأ رْيْغَو ِءاَرْعْس

 كح ب آف ( مالسلاي داع ظرع) نعال عورشتا ل يا

 حو رددوا عسا ساس دي دشت لزيسن لش تأ ثكيا ) لوم تس لت لولا ساد ب امل حار احا لع ناب ز ل رع ف اصر بل

 رافل ) نلا اك جس م( ريو لاو تي رزت الشم نوبات وتم لبيك( نار ) سلا كبد ردا( سلا لعافروا بص

 لأب نا: براس كس نلادوا مالم نبا دقنادبكسعج ) لي ارسا ىفب حس العوكا لوك سس ) ا رسل تا كل ل(

 رظ لاوفو د جتا سكس ءاستروا عيت سلس اسي ن ٍِ ها 1 ا

 ( لكرافل ) نا هور سول اتم لك لت رث) لامر جيلا بارط فو بضم دك حرر عا

 كر لااؤ رانا ع لولو كس نلا ف مت حررط *) تسايدت -( حو لوح )حس تأوي يئس ايد وثب تاع ا

 بدهن اهلر لا3 لع نول نالا ثلا وك( ةسال د ناميادداراكلا) ل [ررطا ا فس مت( لي تدوس كت رق
 وكنا ردا اكوا فك 1س اسكس علان ماو كح لو باع كانو كت لي !ادن نامي( ن راى

 يدوا- سئل اة اجاهك-لخ الس نايا ج) تقال سادس سبك( كو سا: - 00

 مةالجارذ- لذ تاو ىرلج ايلى( ىارل سوك ) با دامب تالي( - 2 داشرا ١ بارع هو اكس 1بل لك ب تي ول فأول

 0ع ؟ماكايكدس نا شن اكن ا قاب آو جس همك تس ناك ( باذعال سم نب دغيم لش لمت لاسدنج ركنا مر



 عمم حلو سرس عع 0 طرا رو ارسم را موس مرابج رلج» نا الجر ييضتحر متورمج ننال

 نايقس كى مروا( جكس عيش ىلا لمن قيما يفنتسا اع ل ىدنغا اه لاي حس دك أب ولسا لس هدوكب اع )
 روا( ال )تس باعك ادخوكل ورش اب كس لابو فس لونج )كك 1( رك )لاو ف ار ؤ لح او كس تلك اعبر

 يس لور كس ناكر شمنلا تن 010 [- تي هركلالب سبأ في طوكر تو زا لق س0 سيت قل ١ نظل وكم .
 ىلاوو تروا تس 7ك نااطيخولا ن رق ) ادد!( ع تس بماج لكن طيش ( ذاب ذايتلا ) نا رقيب هك هن تدك ا

 تأ اه اول ل هولا ار رت ا لا و ارت روا لب اق

 كل سوما 2 أ ١ 060 ايلا سي نكرر كربلا وهن طناب 1( ىلإ كاع ماسي مت ا

 لح مدار كي رك لظاو لع لوف رسم رواج ره ارز( وأةريغو بلطسونبو مش ونب الشم ) لي لاو ذي زك بنك يس دا َك

 ت لاا مرام سل جورب آل اتاك ب آكل ركاروا ةيسآل جس قورف( تاقفشم ) هتاسكس ناي آ

 هوي زل رج ارا ل روزا هاب آروا لوم رازيب ( حس لوم سك نر قشارُي موج)

 تاس لول ذامفروا نو ةس مهل( ك- امن ) آب جولي آدج( لو تأ قلد لك و تفددا لكو تو-كحدل
 ١ < الاو كاع بث الاوتلح بوتوو كن -< اتبداّتني دوكتساخربو تسشن كي 1 لدوتو عروررواروختو مان )

 ل راو( ايلي درك ذوي ليات لزست لم لسا لزنت)_ىث ةسركا تاب سكن اطيش مك فاني دكم ليما يك( لكرافك1)
 تش ناهس لوتشرفوو مي وج ) تاب لوم كس( ناي ايشيي) لو كاذ الب( لون: اكعرسودروا .سيلسم شه ) راكم انك ومجرب ليث

 كح رك ساشا حس فرط فيا ل لالاب لوم هس لوتشرف ني ايش لقول ) لن تس دم ىف لس وج رثكا سس للي نادل( لإ
 لكل ورعاشروا( قلوب لسيدتاع ىدنباي كف اج فس آرب نااح اكن ايشرلبج جس تاب كت فو لاير دا ليث نس اهني كت لونك
 كعمل اكل ورعاش نا ذبل لو تس ركل قولى ارجيروا نو نحوك قاب ل ورعان ىكرافك هي ) لن تس كك ولد اد هس كرب
 تس مكاري نار لع ناديعرب ( لس نائاضم ىلايخ) كول ( عاش )ووك يم ولعم ل ببسنايك( ليج تس رك خاب ايورسبسس دج نك
 كل( ءارعش )وج تدلا_ لج ضئتت رك ووو لبن تل مخ اب هوددا( ل تار كس ؟ععس دع لع صان ب فيرتتى كى كروا) لب
 سارعي( لس رلوجت كراقك )اهلل دب رول ايكرك ذاكر ثلا حس ترثك ( ل راعشا يس! ) ذس لوماروا كس ماك اروا سس "فس نام
 ل ابك يس ب يلع تروص اون كى ء ىكن يؤم لتجد وا كن ادج لش تنس و# حس باج كرافك )بيوم ملم ناك
 مم لشدلايكا مار فلج قرسودرواوم كج دم مسير رك نراك لنك رضي وكلب كس ىدنوا دغداشرا كويك

 لكم اهكرركم لش وبنت مخ. اموم مولعصرل( ءارعشو ريغو ءارعشنلا بيير قروا ( ربارساربارب تلح لس .لدب حس لا 3ك ىل هاي
 حس نار كش ولاكن الج دن ( دعب كس نس رم)

 -جساوم لاعتساهس ليزنت لزن ل تنأ رك .هب 000000

 هس لوعفماك لزن .حور
 ماك لا هملعي نار مهلدوا كوم م 1ك نكي رمي آله اجايله ذي عر فرملت ي آل ارواح رت مدقم نكي ي .ةيب

 تاكو لاح لاش ترو تا مسهل دواس لأدب جس

 من لاعتسارب ناز وهكس ءالعف لبي ترو ىف ثطوضروا ب ذو كس لعفاوزم ركب رادع: ملا .نيمجعالا

 -ايكايدركف زمانك 0 ءايلش لس كب ايل يبا اكل اوت صوركس لك أ ارش كن ولو ءايلاب



 مد حارس تيب ب 00ج ءارتشلا روس ةرسمنو ردا ميس نايج ريع نال الجر يسغت جرو لج رن نم اىك

 ل نينموم اوناكام_يس اتم لاعتسا ل حك فاهزتسو ىراوك انس ردصءاكدرجب هفنآ . نينه ؤه هب اوناكاه
 د قكل اب حس باذعكادغ لأ ترثكى بوطاكس ييدمج تا جس كتوم لون لوصومروا مافات بر دصتما

 ملم ارسودر وا اكوج ورغم ل وعفمص يأ تس لل ل كوم لوعفضوو ب ىرعتسر فوج لج يق“ كل قريض و سزلا .تيارفا

 ول اجيد د لى اغركا ساني لومتم اني اوكا نول ر ذات لع نودعوي وناك اص مه ءاجروا تيارا يمابقتتسا
 ىلع لوعفم ون ح_ اه ايلانب يفانركاوكاه سا نكي هس اج ناب ىلا لوتفيماهفنتسالمتج ردوا اكدنج عر وفرع اذكر ءانب لكس دمي لعاف ١وناك اه
 اكو لكيم اهفتتسا لق

 ومر ورض واو دعب لالا كيس اعلخ قرتتز_ قلاع دوا انس ؟ تنفص يرق لمجادإل نا .نور ذه اهل الا
 دهس رتب ىككاك ؤا وك لا لير تفصرمب لوي كس ب با كسا

 نايمرد ات ايك اكعد ايار ب بهي ذلك ىىاروا الذ مركن ارق رت راما ل "تير ق نا هب رداع 40 0 ُظ

 ىلا كس باتكك رابع»و نار قل ايكيا ل رق ار باروا سس ناايب تاحقاو ب لس نزلنا ل
 هل قش رفرا راما روا ظفاحم تسسدرب زيت ماسلا يلع لضرب ترضخ نش الا روردوا اجا نس نااملاعلا ب رووخللي لئن قولك

 هوروا قلى راحا ب بلق ف اصو كأي كح ةرحئروا_ ل راكدااكفيرجتي ىو كر ماني تس وم تا نتج (اينب لثأ
 لح برع كج لوا بط اذا نةرق_ لن "ار ؤ تس بازعاادفام وقى ياي لتس ل ناين ل عفوا او« عج يبن

 -هسدد قار ذع لول اى سروال جبن طا مكس لازالت عذب عسا ضخما اتايكا يكل زان له ناب ذ ىف ركعتسا حسبو للا

 فس برو كم يس دراما ب بلقاس ب [ن ةرقنائاضم فرص[ الاف بلظمي غد نير هطلت تي[ لا

 كس نآر زينك هك اقلا س بلقك ب [ق ودير ذب بس اعماق - 7100 يدركوا ل طظافلا خبسا تا

 اكن آر قر تح 2 نآر قش نآرقلر عر يغاك جس الان جتني ذس ءاهقف حس لسا جس ايك ا يددو ذدابداب جب سد كاب ذا يلر#
 - لا  آهلح تس ركريارب نإ سو ايبا لون يم كس او ذس الكس لادوا انس اج اياك لأ

 نع الث ةساج ساي للي لوباتكه قاس ناهض تشن كس نا آر ارك ايا يكن اع ريب بل طس رعود

 < اكابر فانوم ل "'نييل والا رسبز” اكن آر قلتو ك ايكل اذ دسار ىف هرعنو كرام. بح اصروا اصح اشم نب رسفم

 لالرتسا قنا انسمم قري نآرق يل عري قالطا كن رق كل سا سك ىلإ ذ ىلع نبك نا 1رق لي لابنك قا سلك لاع
 الرس تزاباك اا ايدركم اقم مكاق كس ن آر قرون يا راف كس كل هي د

 -امت ايلا رف عروجر حس لاق ما نيس نمل ماما لب

 لع لسد قبايل تيبناقلا ىىترت سد ماكهتس قرت ثمروا دطرافك يلا ركود ان رارخي اممم هلم اممم :ن 00

 تادوروا قى د لبي لوباتك لا امقلاس عرالطا كل تسرب تروا هس باتل تونيك و تن اج الغ لجارسا ىف دوخ
 د و دس راها ييئالعا شح اسهل نوألاك ساو ليث ول توج لضم لن ءايلغ نارا ل لكل تنس

 فينصت ىلا كي اروخن رقد 0 10 2 /. حس ل بسر اهلي آل ايل يامر فرجت



 ااا حا 4سم تب 1 جل 4 مارح قر وسما ةرسموراي 1 مرابج رج نمل الجريح رشم نال اك

 “ اب برع عرين كأن 1رقري رك اكس ملاعرققاك دب دوا قرتو ثم كلا ناي لوبن ن هدام [عل كح لس اي سا هودوا جس
 لوك ع سوم مالكا راب ك ن آر نرمي توجت دداقي لوب كفرت ياك دول تومان [ ان لكلاب س ىلع ةييسدداتادب ناس
 ١ الش نامياسبو كاش ىفب ا ىتنقو لاري رك كوه كل

 ايد لمص قب المكس تداعىفي! ىك”اهتادخ لجانب راك لم سرا ىلا. رفانر واس. اجاجومر كوخ اك وانك اسنا بج
 ولد حس وحك قرا باذعيب كتبج دوا ل ً اقامت اسكس تءدشرب رن ثمر وارض تولد ول ع ايك يام رفوكى ا ابد

 ٠ لكباتك وم لال لك ادوارجنتيي تتفو ىلا ك لال إد وج اح آوكاذع بتب دوا كح لب الان نما كتتتنفو لاك الش
 دعإ ل ف اج آك باذع-كيي لو دئاف لول سلا -اتومدوسمب انركميتروارارقااكتتفو لاك كس لي كرار اكتتفارص
 لوقد روا رماكخط تلبه د تفووو زك لع اج نب فيقروا ليلك تق تلاد ب قلل تلبي مبا ايلا لكي
 - كوم اك امي

 بارع و تقيق” لوك اروا < و رالطايي راك ين تيكر كن ملي ديو لك اع كس ب لاحاك قرب كنا

 ايل اق يد كورك كس لاو وي باعوا ليد قسد تلبي لأ م" لطرفلا رك اوم داشبرااجاج 1ك ويكمن
 ناميااكن اروا<س تان [بارطعرب نا بج كَ د م اكواب تنذو سا قى و سيأوج ى كت لبر وا لب كلاس اهلاسيب# هداف
 ثروا تاودو لا اكن ارش تنفو لساروا ؟ كا عدن ف: نلاج لكلا لوكس ءاوتلاروا تلهب قاع سار قل لس قت نان
 اين هدماف لوك أ جرعو تاع

 فاك نأ دب حس خيب اذع و: ايك يدرك الب دكتمما ىلذعي حس خييجل .ايناركاوج ل اياك ايكيا فرم
 قياروا اش حرررط كب بج نايل رد لف تلفغ لوجهك تك ءايبنا كا 1 هال كسار وار رول قى فلم

 - ايلي هرككألب سيار ن2 كك ب ليفلو بي ذلك ءايبا قلادلإب مس اش ذاب عس نقل

 نايم لاو ارب لس نلارق ل شرلكل لب نايعرد رواق ورك توا كرعافا ست ولا لاروا كلغ كي

 كح ناش لوك ركل نعالج: تس لاهي ك- لاقت اد باك كا ومد ارا جسدارج ووك عروضوم ىارجير كيرف
 كس ف اهئاوكت نام كريت ميلا وف ني يشروا مس شين اكما اكل دبودر ايفل رو لع لا تسبوا < لأى عل دز
 نا رقي رك 1 نياك اخت لايخ اكن دكرشم ل اريدج_ لاك باتل ل وكى لا عس فرط ىفب هد ليي اج ج لاى قا لدول ى
 وني يشن نال ب تسسار هارد نجس انركةارعكرواانكبب وفم اك اكن نت يشرك ا يك يام فوك ا( دثناب ذارعلا ) لين تس جامو يفي وضحت 1
 ب لاول ىلا وو ورك ابكت تددقو تاق تا لع نو اطيشر مروا تيارب رو 1 6لوازان 1ركروا لد تلالضو تلظزث مارت

 هرمي تنكري لوفامس ؟م انتل كس تلفت لك ا سيناء ذك نا رق وزن لقي لكك ئاش زج ب لع لاس فرط ني
 ريوارم نا حرك شوى نع دج موا رك اروا_ تك للي سول كح لا ناطيش سبب اك ستد مك يد

 كلامدش ل داش اقف قر ايل در باد تا نب داق نال ناني نكن خللا ذبل لاو لاس
 ورم رواانيد لبسك يرئادعو مدخل ص ل ءا_وركل كر سا بار كاومداشبر اوف يبل ف كارب هذ نب لا اكن اطيش<س بالك ربت

 كل رشوكروا كلوت اسس اد كارج_وركش كي 1 توارى كر واوزالعس اقروا ا انا لور نااذبل_< : ونعلم

.+ 3 
 «ملا



 مام جاور تع + رارعشلا ةروسماةرسوماب موه مرابتج لج, نا الجر يضتحررشو مج تنل ارك

 1 وكت روضك الك ح ايكابى كو ري -لأ روا لولوارمر طايل اينو يبقي روضخت [باطخج رك لابي -اكدءازس تر ورضدو يي

 م نا عررط لشرب لك رم اظ روك كس نس ركب اظفوكت يمنا كادوا فار وك وكولانانب با
 ىلادهّلس آم اكزج لوك والعكس نابي اك يب امج بار وا تك يتتالب راق ادذيز/ نيا لبيب لدرس درك يك مرج

 ناك ايريخب لس عراجا كا لور 2 اوم مولعم يسئ ألات ايكك ا يك سو لاري روط لتاخ ركذ اكل د يزرع قرا سس ل
 اكسل راو وراد تشر غييسادلا هك 2 لاذ بأ اك اي لسد مكب ند ك- تما قراد شرف نأ

 # لإ ونجوم لع ثني داحا تم اليف لس لارف خلطتكتسإب

 ١ سره بلطنأ ربع تشب هيفص ارو يقم كت نب لاف هسا يار فرك نب بطازعوكى يومي روا قدا زيت اص ىقبا ذس بآ
 لكم اكهكب لي لاه كسادغ كول نس رطب |ب وخير نايا لوم راج ك- كس ةييسددج اي انج حس لبي لاو لا هب لج للإب

 | كزج ىللاهي ادفع مث ولا تس نر زودوأ يا( يققم) رحتسنب دمع اف امك يامر فس ب آلت كيا يطا نوم

 - لوجان [ررطم م أكس ذركادا قوت خه ضب قراد تمبارق قراها نوننكللا#

 هك ناقل وم كك اذ نامي نيا تس ارب اي لوم طيبا و واوخدحتاس كس نلتمس دوا نيب دعوم يسال مرعب كح للا
 قلتي_ ع لا قوم تنسو ريح وة فلاروا عكار فان كمت ادخوج لح تاس ىززج اع لور فروا هيل ءاهمكت قفش

 26 ذر لي ميآ امو لوم يأ : تل ض ءارختروا لوم لوك ؛و ن# رك ى اءرفاني - تكع دل ى رازيب راهظا حس نارواٌّحد

 هنح بوفالل اعد كاي هو-< ية ب آت فور تءانعرظنك ارواج رصانو ظفاح ىتو تك سورمبرب ىلادت اد فرص

 هس تاس لا لكى شو كس ونشر يقي زن هس فففاو حرر ظ ىلا تس تالاع كس ب ارا الا

 اج ايل وخ قاب ةس ساس ا_- ع لفن” آر قياده يالا جك خ تس كبك كرش... :مايلا ىلاطيخ
 ايكاام فرك ان بطائيوكن اك شم وخروا يس اب دس د بانج كبش ىاوكن لا ديجب نا آر .١ لن تس .الوكنف [رق لا لاي كس لا نا يش
 يخبل ناطيعوج ع احومرب لور اكدب دوارادركدب+ دس وجب اهلاويه تدمي لوكاس مك مابا ىلاطيشنمك م انب سيو اك

 مولعمو بس ير ارشد ىزابكاب دوا تناراو قدصاك جرم نانا تفصشرفروا وزنك اي ساكن لج تلج رب ىرم لك اروا ل

 - ل فالغ اعطت تاشباوخ ىلاطيبخ لت اريلقت ىل رقي <

 ري - نب جك قالا لكروا تريب لك نفاي ضيف ساروا او تك قلت اطير مولخمبس يبدوا
 هارد اناعكد تسارايلغ لم اكاكنلا_بس انكعال نار قوو لاو ف اعكذ هان كارب سادسا م امال ل ضد كنت
 تك اهب هل حس اهو يس اجي لش لوس ناي ايش لا كب كتاب عد [كي قت روما قبل ايكيا رف لب تسا

 هاج ذس اري نام 1 ئأكي باق تنذو للا كير دوا ل يس دايخ كت لاف ادن ارك ان ثوم سس فرط قا! لي لارج دوا لإ

 -ج تقيقتر ىو لكن االايددن قاب ناكما يك كسا كى راكذ ىدنباي وكري لا تقوس ن 1 لوزتسج روا كتم ذاها ل
 لل نويت دس شوي ع قايل طوى الج نأ درو وك تفتت لق قاع و كء ايف افا

 وكرر وخلا حس لبي نا ملك جس ايكسصتب اك ما نس ترو وام ايكا يل لكوارم رثك ا هس لع نوبذاك مه رثكا

 - تن اتبرع اش ىروا تدل ويفي روضخت 1نراكر شم لن حل وعجل ع تنئاب



 ما احا 9س تع آ هج 01ج أر عشنا ةروسء ا ةرعبأو را مسودب راب لج« نيل الجر يلع ررشو دمج رت نياك

 اك خيط عرفته يف ضني رول يوم سنقل لولاك ا تس تقي يث لوم ىلإ يح ضو يت اب كى رح اشك ايكيا.
 نراك يي و كيك نلاسما لورارفب ركن وك ارك يول تدقيقت نا قل كالاح انج يئس اي تييادب لوتس ىلا - هس انا هل دذ
 حس كرت لكل أك ورع ابد لاوبج # وم هلك ووخوج لج ركل ول وو اروا شاي وا وأ عراتا لك هاروا قناني تشيل كل ورع اش كم
 نا اضم ىلا ءارعش زين دهككب لسسروا حامي لاوق اكانلا-تروكل كلاب حس لسروا لي تس كيت اب لاي ل اوه ست قلت و

 نو رع 2 ران را

 أ آم لام ل 137 لب تكفير فتى .لذشم ماش قزم ؟ اكل ايم ء روع

 ىلا سالو ةكلواهطساد يكس قرت زرط اوكري كي كسر ان قد لين ة يدر عت لا بوي داس ايدو

 لس وقف اه بس انم 2 نات تروا راهكسرعش ل واد ل متاكه ل ىغبني امو رعشلا انما عامو كيك اررف
 تياهندد لوم تابدج لج باردا كت كب تسكر وادي تاك نر قل اطم نيتك لوقا لاما اة ب1.2 ع
 - (1 ب حرر سك نبك مالك رع اش كيان رداع اوك يب ب 1 لبني عي قال

 ىرعاشو تس قرعاش ماع لا نيل جس ابا انك ازفا تمت كب كل ورح اشتروا بس اترك نيب وك رع اش ماع دش مالسا
 ردك نوب كم هك رت كاتاردا تيامت كم السادج عشا هدرداد يكتف ماكسس تقادصو كاف م ل ىو قس

 رطل لوب كَ هلع لن قارب كن ومانكر وا تمن كرفكوج راعشا هو حررط ى لوب لوم بيغ زن لك لاهيا لك نا

 - خلع اجهل لئودي شير فروا مومز راعشا كس

 نا و لكن لاركهدرارق نكن اكو عاشو كيج روضخت دج م اظ بكا ومداشرا لي أ 5
 ساه ركث الهو لابج كاك اج لع تي رو اك ساجد م مولعم ماجن كا دج تب لين ء ليت حس رركف لق وقتك لوس كس

 باوصلاب ملعا هللاو -< لج كريد واهد ف يلكأ" "لوو نع كننأو



 1 حارس مع 4 "هب لمنأ قر وسما ةرسبو را هع ”رابج رع, نام الجر ييضنحررشو مج 2 نيم

 مب م ا عن د < د[ "رو ع رهو ء خو - ري كايدو

 ميحرلا نمخرلا هللا مسب

 رهظم نيم بتكَو هنم ٌتاَيا ىأ نارقلا تيا َتاّياَلا هذه كلذت َكِلَدب ِهِداَرْمِب مَعَ هللأ 5

 هب َنْيِقَدَصُمْلا 9 َنيِِمْؤُمْلِل ىرْشُبَو ةلالَصلا َنِم ٍداَه أ ىَدُه َوُه ٍةَمِص ةَداَبزب ٌفطَع َلِطاَبْلاّقَحلا
 دق سم .طرإ > ثم د ساكو يرث مدعم 00 سميرس ميم مس !') ")ب ما مدع سووا فرم

 مُه ةّرخالاب ْمُهَو ةوكزلا نوطْعُي َنْوَتْؤُيَو اَهِهَحَو ىلَع اَهِب نوئاَي ةولّصلا َنْوُمْيِقُي َنْيِذْلا ةنحْلاب
 ةرخألاب َنْونِمْؤياَل َنْيِذّلا نإ ِربَْل َنْبَوهَنبي َلِصْماَمِلْمُهَدْيِأَو ٍلاَلديْساَلب اهَتْوُمَلْعَي وّنؤنقْوُي ] و”دور
 اَهيِف نْورَيَحَنَي نْوُهَمْعَي ْمُهَف ةئَسَح اَهُوأَر ىثَح ةَوهّشلا بْيِكَرَنب ةَحْيِفلا ُمُهَلاَمْعأ ُمُهَلاََّيَر
 ٍةّرخألا ىف ُمُهَر ٌرْساْلاَو لمعلا اًنُدلا ىف ُهَُدَسَأ ٍباَّذَعْلا ٌءَوُس ْمُهَ َنْيِذَّلا كِيْلوأ اَنَدْنَعاهِحْبُمِل

 لس هيلع هلل ْىَلَص يل ٌباَط ع ٌكلذَو هيَ ٍةَدبوملِرذل ىَ مهرْيِصَمِل (مَيُوُرَسْحَلا ُمُه
 قو ءشب» ممم هزل ةمند تاني ا هقآق سل ممر يرعب موخقلا 1

 مُحيِتاَس ران ٍديْعَبنِم ُتْرَصْبأ ُتْسنا ىنإ َرْصِم ىلإ َنيدَمْنِم ِهريِسَم دنع ِهِيَجْوَر ةِلْهآِل ىسْوُم
 ىآ اكتر ناي ةَفَضاْلاِب سبق ٍباَهِشِب ْمُكيِنا وأ اًهَلَض َدَق ناكَو ٍقْيرَطلا ٍلاَح نع ٍرَبَحب اَْنَم
 رسب رانلاب ىِلَص ْنِم ِلاَعِتفإْا ٍءاَن ّنِم لدي ءاطلاو «(موَيوْلَطْصَت ْمُكَلَعَ ٍدوُعَوأ ةليَبَف سار ىف ران ةَلْعش

 رانلا ىف ْنَم هللا َكَراَب ْىأ كل ِرْوُب نأ أ نأ َىِدْؤُن اه َءاَج اًمَلَف ٍدْرَبْاَنِم نَودفدَتْسَن اَهحْنَتَو ماّللا
 ناكَم ف ْذعَبُرّدَقُيَو ٍفْرَحْلاِبَو ِهِسْفنب ىَّدَعتي َكَراَبَو ٌسكَعْلا وأ ةكيلملا ىآ ”اَهَلّوَح ْنَمَو ىسُوُم ْىَ

 7 0 0 - ٠ م 3 9 يي ل از كاف يجن او ال وما الاول 5 م دو 1 ساء - 5 امج ف

 ُناشلا يأ ةنإ ىسؤملي ٍءْوَسلا َنِم ِهّللا هيت ُهاَنْعَمَو ىِدوْناَم ِةَلُمُج ْنِم (مْوَيْيِمْلعْلا ٌبّروللا َنْحَبْسَو



 امارس تيب[ اعل لما ةروساةرسضوراب  انه» مدابج رلج» نلالج ريض رشم ظني اك

 فيو ةئح ٌّناَج اهناك كختت تهت اَهاَ اَمَلَقاَماَتلَف كلاَصَع قْلاَو «وُهْيِكَحْلا ُرْيِزَعْلا هللاانآ

 ٌىِدْنِع ٌّىَدَل َكاَحَي ال ىنإ اهنم * لفحخت ال ىسؤملي ىَناَعَت لاَ ِحْر ' بِقعُي ْمكَو اريده ىلَو

 اند ِءَوَس َلْعَب نانا أئْسُح َلَدَب من ل َمّلظ ْنَم نكل لإ اَهرْيَغَو ٍةَيَح نِم ف َنَولَسَرَعْلا

 جّرخت ِضْيمَمْلا ف ٍُوط كبْيَج ىف َكاَدَي لجُدَأَو ُهَلُرِفْعَأَو ةيوَتلا ُلَبكأ ه0 ميحَر دْوفَع ُىِنِإَف

 ٍتليأ عسب ىف ا َرَصِلا ىف عاش اهل ٍصْرَي ”كواوس ٍرْبَع ْنِم َءآضْمَب ِةَمُداْلا ّنِم اَهِنَوَل فالح

 ىأ ٌةَرِصْبم البا ْمُهت ءاَج اًمَلَف «م) َنْيِقِسُف امْوَق اًوناك ْمُهَنإ ةِمْوَقَو َنْوَعُرف ىلإ اَهب الَسرم
 اهتنقيتسا ِدَقَو اًوْرقَي مل ىأ اهب اًوُدَحََجَو ٌرِهاَط نيب غنيم رْحِس اذه اَوْلاَق ةجبطا و ةكيفم

 ىلإ أ! مجاز ىلموُم هب َءاَجاَمِب ناميإلا ِنَعاَرْبكَت ”اَوَلْعَو امْلَ هلئاونع زماهلا ارت ْمُهَسْفْنَ

 مهكالُمِإ ْنِم اَهَتمْلَع يبل ؛موُريِدِسُفُمْلا َةَبقاَع ناك 5 نما ٌرظْناَف ديلا ع
5 

 1 لطب و نتج ) باجل اد يارد ل رق, و ليث [س( دارم اج انداج لا قتارخل) سس م

 جس باد: اكل اكذلا لباب -ايكا يكس بج للدايز كت ف# واكس نيبم بسك فطعاكن 1 رقد لاو فذ قرف نلايسرد
 مت لالود دج ركام كس باد اك اون اتسدورض ايكى كف طخ ارمي د لن ظافلا قلت لولود باكر وا نار قدك جس ب لاكشا
 لوم ىلوج تحاضو كي لع فوط ميم لاروا لوم تس اج عساي تنفصو واي زز لب فوطخم سس ريع ف وطخم بدي رك لإ ظافنا ذم

 لكعنج هي ماع ياكرت خ ) لو تداثب و تيار بجوم كل كس لولاو نلامرا لقت آرب( جس اتوب ديفم فطع لبي تروص لا
 يب ترث اروأ ى # تسد ةيسدة الدوا لإ: جلد ةخ ذب تاق دب يذافج < كك نار يب دوا ( لو 7 ىلاو ل ركب رف

 نونقوي 10 ارتبممه لج تكل ب كف ال جرمود مه رهين لين تك رميت سك لئلوروا) ليث ةتكر نيقيارو
 هس م_ةكر شامي ترث [لولوج وا( نونقوي مهايك امرفوداب دورت حس بو لا -اهقايك 7 لصف جر لب ناايعرو
 هووس ( ليث حس دوج اميتا تبي ساروا لي الت لم اند توجشروا ىصاعم دو ) لين كس رانم اهنشوخ لتر ظن كن ا( دب ) لاما كح نا
 زج هدي رشي كلاي وقس لورظن كن لا ةتشرو ك- تدابق كى احم دوب لش سور رام نكتب ب اكن اروا) بج ترمب علك
 روا لات رروصب لي ايند) © باع تخل ع 7 نت لن كولو قع ( حس اناج ضنك ل ايخ فرط لسن كا تس جو لا <

 ( يق رس ا)»ب©ذ ردا( كل ك1 شيم ل ةساج لاذ ل موب ) نيت ساو ةساثا كاصقن تنفك ذي هد اللب تلخ آروا( ريق

 مع فرط ل هر لانو تقيس كل( ناي لوم لوس راوشر كيوي آل ل ) تابداج يد نر اييقن

 ( حس دود) فس ل ابك س( قويت قثث) لولادة س1( نلادود كرفس بن اج قرصما سني )هس وم بح ( يح دإي هصق»:)

 للاي ابقي سومان آلف رق لوكس ل بو قا م( لتس يفتي كت ار لج كس لوجبة ارو مكر وا )ب لو ك1
 لا ف لوضتبروا عك كس عرفتي زم لكل ا بئاج ك سبق تناضا كو باهش) ل ومب احالادم اذ لي هريضو يزل هش اكل 1

 ىياركع تفصى ايهابدوم ادت باسهشاب سسبق يكل تك هواك حجو للاود كلوب لوى تفاضا



 منح ار تي عاج لمأ ةروسءاةرسموراب ”رابج ريم نيل الجر يف ررشو دب تندلع

 رادلاب ىلصزوت ا[ يروا لوم دب تس لاعتتا ءات ءاطك نولطصن )وكب تلج( وم لوم لكل هريخو ىذا كل
 ناوو بج ري ( انج كك جن ةساكدررع قمر تأرقك رطل وود فروا هرسك لس مال ل رص لس لاح

 ل لاي كس لاادج قري ساروا ( كوم نت ) لإن ردنا كك وجب نلاوم تكرب لك دذاو [نأ قت لاي كس( 0
 قرحسروا يفتبىرختمر .ك رابظفلروا ل ئوصوا ءامح اهلوح نهروا تح رفوارعحس رانلا ىف نه -ايلااك اا تخل * فت (

 اء ردقم ناك ظفلدع ل ىف روا لاوتسا ىك تب كس ساروا اج 1 ريو مال دوا ىلع ىف لص اك ا تس ع كف رجلا
 مالكوج )يوت( حس ضن )ماعدا دوم هللا تكيدوا رانلا ناكم ىف نم كروس لوم حررظ ا تراب ايل

 رجب ( قد لاذ ب نع ذ قو ىلا نس سوبا - تنل مك )ود لا اصع انا تروا الا تمككا ذب ءالاوبلغا ذب لوم دثلا لش( تسايدرك
 اومداشرا ) اهليد د ىتركن ميت روا كس اهب ركل هيب كتوم بناس ( انوجج ليا ) بج جار دكت كرت و رك اصلك د تا لس لونا بج

 لوكس يلم بلا للاب 2 ل ارو لاك ( تس هريتو باسات لبي روضت دامب د ليت ود( تس لا) قوص هسا ( لك
 لور ول ) لوم الاو تضترءالاو ترفخما نب ل وت( ل رك ون تشن ) رك اكلي كس للا نس اهجبدعب كس لاري جب اج و مرو
 روم ديظالس ( هزي لعب نقع ا نتن يع ىلا زور 31ه يوفي كلام ركيسادجت رانيا مروا( لوما درك فاهمه ك
 مالسلا ريل ىوم ترطحوج) لع حس لع تاز ب ف 0 ركن يك وحك املا قوم كج دق للا سر ملك

 دنت كساد ةساجد ذك دعك الود كنس ( يك هير كد لع لب اتم كس موق كارا نوقف( دك

 لاس هار رينو مسروا_جس هداجاوم الك وزي ل يووم حلاو تيب هذا كني تازخج سس دام بحب لاي كس لوك نلا ضخ

 تب د( يقي رس )وس ( ع دقلا بناني رك )هت ايلركن لاك فس لولو كس نا مليلاحن رد عكس وب لكم لكلاب كح تاز

 -( < اهي وم مولغم لاح اكسل الب ناوي آلا أبيح )كل ورفم اومن ماجا يك

 لأ ءارتيسرواربت لس ربك < قلخت ةرخألاب ريتك ا نونقويع_ءارثم“ .نونقوي مه... :بيكو .

 هدن افكر اصتخاووخ ىلع ربيت روس ك- كدا حو صيصخ رب رك اكن قر ايلا ايكرا راكم ارئتبعرم ءاني كذ_ م لن
 كت 00 وا 1 لادود

 لايخاك وكول ضر وا ايل مب ىكروا لبي تر 7نلارضخاكر افك يانا روا 1_2 ليفت ف .نورسخالا مه
 ناسخ بوكس ليث تمرخ لد شئت لادا كركر نومط_ كل كس فلا يعرب نا ذو كس لاسم هيد كع
 تاكومش الب له

 لب ةس دك فاضا كك لا لا عبس درا رقلدب اسالي لوك .سبق باهشب

 باب كم اطسلا يلع كو ترضيك ب لوا لكك وج ضروصدتج كلا جس ماقن مق لاعف يرككوك .ىدون
 نا رسمت اكو عررامضم بص نا ب ىلا -هتس انكر ريت ل وقم لف كوم عرداصملل ورسم نا لبي ترروص اس قاد
 رت كر وبروا هس ماكل ا ناشريمروا هس هففخم

 روا كلك اوم تلج هووتولاكذرك اذ لع نابي دكت اانا لج بلطم_ع باوجاك لخدا يرباظإ .ءاضيب جرخت

 جرخت اهجرخاو لخدن كادي لخدا لوم لال ترابع_ هس اناء فذ مالكي نس لوضتإ

 -_َ ل بصق ل مجال دوا مساك ا ةبيقاع_ مدقمر تفك .ناك فيك



 محار سمعا ه4 ”كالم لمن جر وسما ةرسموراب مسا راي لج نايل الجر يفلح رواتب زن ناك

 رب تقي” لليل سا ف لاقت دخت تيرا رقمو قرعشلياوكد جم ن رق برع .ناكرشمروا لمرافل-........: طلد
 احس فرط لكن تر كأي دوا هس انج ىكتس باج اطيب اضن كراك ادوا تمالايظدل مارق تك لاشك باق ح
 راكلا لارروا ع هربخو تعاشا كت الاي ب ذيعربغ رتز لمي_ ءانلك سس لونداو كتم اليخ ء لتر وا رلقاوم اي داكن اطيخ

 زا ركل ورع اشرب لان كس ءارعشو روس إل سو لاو فس راهبارب لس اهل او ذي د تاكد كل رق فاس هزني

 اهنآر 6 يقم و# ًاروا) ميلع ميكح ندلل نسم نأرقلا ىقلعل كلنا ضزاغ آل لأةروسدعب ل ذلكى دشن

 ريح رواه كبك ذخار فرو دش اه روع ركام رف ( حس فرط كلو مس ب ساو تست ب كيأ جس, دا

 جس ايكيا ثساسو كدت لسا كل ور فاكرك ا نب كارا اكتارطف,روعشاكن ارو ملكناك و روفاج ء نفل رفن لكن اب كك رشورفل لاذ كس
 رز لكي (- سرواج كرئن كن ايو يدنا كت [وزيغاوم_< ترث ارك تروا تفرم ىف 1 اي

 7-20 اواإترا ىونعم ل لاقووس وفود نلا حرر لا تس

 000 ا

 روا لو تس رك كات لس ذامغ ل تس ركل كو تاءاكدا لس لاروا لإن تسال ناميارب لاو لن كول هو قب هلت  تداثب
 هع ل داب كس للود لا اودت انزع شم لبن تكا لاكن في ب تسر 1 ىئدجضتاسروا لن تس دك ادا ىددإل اك قد 5 4

 ملكت لابي - لذ ةييسد ثوججرب تلاع لكن لا لبنا قم ون تنام ليتل تم يقر وا ل تس الئ ساد توارد

 سوق نك اروا لوصتكس اند سا كرت يراس ياهو لوم سى ماهنا نس سيمت نإ قلك 0
 ايد لا- نسج تلد تع 1م ل قتارمكو سن ارواح قوم كرت و زور دنج بس زكرع اكن وشتم تنل نيج تكد لع

 كن لاول وخد نال ايكك يامر ف_ كس لج لع ناصقنهدايز تس بسب كوك تم ايثروا ىلع !زس نب دب لع تمر ًاروا

 ل( رت )بات 0 يا تس بنناج كمت ميلك اوكي آمل تتح ادا ركشاك ادهن يروا نكس نكتب لب تارك
 0 اج ليا اكل ولرورض ىللاشتا

 تس مالسلا يلع بيعش ترض وو بحب -عس ايداج ايالددإب هسقق ام السما يلع وم ترطحرحإ لس نا ............: نإ د او ادخ
 اهرصلايآ | بخ سال ير بور قس روطووك و سوم هئاور فرط رص نس اني دم رك دجتاسوكيطبا قب اكل كتصخر

 ل قول ذل مقا رفا با ذس ب[ قار كريد دا مم لدرس« كس لكبار

 نيس اتهتس لابد ذا مكشرو لوم اتركموطتس تار حس لا فاو ع دوج وم لابد لوك لا لوم اتاج لاي كس قود لا ليس اب دهس
 ا ا ال دس لع را ةاتيل ل رك ل

 لكوج ل لق ؟ناو 1ك احا ؟جايكل ماعمري رخ 1لققوتر؟س ساب لوك ل ادتبكن ارواهت بت رم ررطعح
 كبس مالسلا يلع وم ترضحووخ اب تش رف الشم لت لايقستوج لاي ل 1س لل إب لب هاد كس لئادوا عبس كدابم وو حس

 -امتايك اكل < رك يقاوم الملا يلع رم ترحل مالكي لو دقن

 نأ لاتزال ان رق طوعا تك 7 لكتبوج وكل سا لوك كه حس لايخ سا وفد حب كس للا
 54 تا كل ادا اعمر ؤتشر كس لج كال لقا كل لا جس كأي سهر فكروا تدوص, م: ناك تاذ



 معارف ت7 4 "عطب لأ ةروس.ا ةرسبور ظ مدابج دلج» نا الجر يضتحررشو مج رت نامت
 رواه بلا رب بسو) ومب ل الاو هل ركم الكس متت نقو لاك يك ابكت س ماسلا ريب راع وم تررطخر جس ل آر ل وطلع

 باركر وا وو لا رب نع ىلا وصامل ايلا يد مم السلا هيلع ئكوم_# لن مكرم كس ساروا تنام كح لا ليي كداس
 لاكي ناس ليادو تو ىاددا قد لا ذرب خذ راكب اف مالسلاريلع وم ىلع مت دار عر لاما تن

 ط7 د لابوك م تكي كل اهب تاس كس زيت د” ساروا لس وم وو زفوخ م السلا هيلع كوم ركود اجرب انج حسا ق/كر ايفا

 انجاح انا لوسر ري ذكر اني لب” ش د سر ذ! ومس ارك وزاد [ فس لاقت ا دظرإ جس لن انما تدتج د ايتو
 جس ا انوم حسا فرصي رئاو فوخ ول لم روضت كس ادخل انتكر نننايكان غرز هريضد ناسي قولى لق عقم اقم كاد لوم
 ناطر ع ناموا وح لدول < لطف اراب لش سرا كل نا نع ن اردد وم[ ارك

 -ك يدركفاعم اس حصر ىلا لافتا دخل نساك
 وأرجتإب خباب [قكبج كه اتاج ايد يهز رجس صوور لاك اني تاس ىذا السلا يلع كرم ترحل زكا

 هلع زم حررت لل تس لش تما رو كاز رج ودير كلك ادم عررط دن اموت للف ركل اذ لع ناي ركشيلا
 32101110 را تانيب تايا عس انين قلو تيب [لبصفكن رواه هل ؟مالسلا

 رك تي اعف ناو لل كر حا نوح آل اوت أ  ااهكووك وينو كرف تاز ”رصروا حب اوي بج
 م السلا ريع وم حرر ضخ اتف نقل نال ئالاع دس رهين اكوداح بس ولي طا وايل س تبيناتت تس 00

 كريم عيا تود كت يمئاضفنروادض ىقي فرص كربلا لي در قر واوداج رد لإ فلا بم هنت تاز يدا ليث
 بس بس ل انو - هس اند ايكم هت كن دعفم نامل اير مولعتدعب كس زوردنج الك ايلهخ النهد ةسدكر 00

 ريم د انسوكم فاو لا كس مالسلا يلع نيم رح 2 وجو 2 بان نيت دش لا ترض ًروا كك كس باقرغ

 - كح وام كساد اب ب هات ررط ارواج آذاب حس ل وتل قيا ل مس انكر ب رسب ترض 1

 هلل ارك الاَقَو َكِلذ ٍرْبَغَوِريّطلا َقِطْمَمَو سائلا َنْيَيِءاَضَقْلاِب ءاّمْلَع َُنْبإ َنمْيَلُسَو واد اننا ُدَقلَو

 5 ِنْيِطاَيشسلاَو ٍسْنِإْلاَو نجا رْيِجسَتَوَو كدي َنَلَّصَف ُىِذَّلاِهْلِل ُدْمَحْلا

 هن ىأ ٍرْيطلا َقِطِنَم اَْمَلُع ُساَنلاَهُيأِ َلاَقَو َملِعْلَو ربل َدْواَد ُنمْيَلُس َثرَوَو (مَِنيِمَوْمْلا
 6 دُنُْمْلا لْصَْلاَوُهَل نوما اذه نإ كَمَا انْ ”وىَش لك نم انْيْوَو ِاَوسأ

 مو ضشدور عاد

 «(ءوَنْوْعَرْوُيْمُهَف هلِرْبسُم ف ٍرْيطلاَو ٍسْنلاَو ّنجْلا َنِم ُهُدُونُج َنْمْيَلَسِل عي َرِشُْحَو ٌرِاَطلا
 ُتلاَق رابكوأَعِص لَن ممل فِي رم ٍلْمَلا ِداَو ىلع اون آإ ىتح كفا مث توم ع

 ْكنَريُكُي ْمُكَدَمِطْحَي ال ةعكدكسُماٌوُلْخُد ذا للا اهي كبس دن كارد لل ةكلم له

 ُمهباَطِحِب باَطحلا ىف القمل هلم ْلمَتلا َلَرَن ْمُككالهب (موَنوُرْعْشَي ال ْمُهَو 'ةدْوْنُجَو ُنِمِيَلُس
 َسِحَف هي حيل ُهنَمَح لَآ لت نم ُهَعمَسَس ُدَقَو اهو نم ًَهينِإ اكِحاَص ْءاَدتإ اميل مسعف



 ماما رس ع 46! لج لما قر وسما ةرسنوررا ساب رابج لج, نال العر يفك كرر مج نيل

 َلاَقَو ريْسَمْلا اًذه ىف ًةاَشَمَو اناَبكُر دن َنآكَو ْمُهَّنْويي اول 0 ُمهيِداَو ىلَع فرش َنّيِج هدم

 َلَمْعَأُنََو ٌىَدِلاَو ىلَعَو َّىَلَع اَهِب َتْمَعْنأ ىتلا كدَمْعَب َركشأ نأ ئيمهلا َّىِيْعِزْوأ َبَر
 يطا فَ ِءيِْوآلَوِءاَنآلا ««) نْيِحِلْطلا َك داع يِف ٌكاعَمْحَرِب ْيِيلِخدآَو هطْرَتاحِلاَص
 جات ال يلا ُهُجرْحَْسَف اه مَ بلع َلدَيَو ٍضْرآْلا َتْحَت َءاَمْلا ىَرَي ْىِذَلا َدُه ُدُهلا ىَرَي
 ناك م ِهِتَيوُر نِم ُىنَعَتَم ام ل ضَرعأ أ دَدْهْدُهْلا ىَرَأ ال َىِلاَم َلاَقَف هي ملم ٍةولَّضلِ هيلا َناَمْيَلَس
 هبْذَو هِشْيِر ِفَكَ اَدُيِدَش اًيْيذْعَت ىآ اًباَذَع ُهَبّدَعأَل َلاَثاَهَفَقَحَت امل هبل مرآ ْمَلَف «موَْيِيئاَعْلا نم
 50 وق ل و ا هيف ل يي ا للا 0 م ر لاا هما م

 ٍةَدَّدَسُم نؤنب َىَنِتاَِلَوا ِهِيوُقَلَُح عطقب ةنَحَب ذا الوا ماَرَهْلا َنِم ْعِنَتُمَي الَف ٍسْمَشلا ىِف ِهّيَمِرَو

 2 6 +و - 2 نا عع م 00 سمت ل 7 هياعإ م ر#+ رار عرار عش

 مب ٌتحَمُف ٍهِرْذُع ىلَع ٍرِهاَظ نيب ناَهْرُب )نيب نطلب ةروسكم نون اَهيلي ةَحوتْعم وأ هَ

 هين ءاححْرإَو ِهِساَر عفر اًعِضاَوُم ناَمْيلْسِلَرَصَحَو ناَمزلا َنِم اَرْمِسَي ىآ ديب ريغ اًهِجتْكَو ِفاَكْلا
 ا 1-2 2 ّ 7 00 ل مر 2 و مع ا م دلو نحر ملا # مو

 ْعِلطَن ملاَمِب ٌتْعَلَطِإ ىأ هب طحت ُمْلاَمِب ٌتطحا لاَقف ِهتَبْيَع ىف َىَقَل مَع ُهَلأَس َو ُهْنَعاَفَعَف هيَحاَنَجَو

 2 1 سلا يل مام 0 هسان 7 0006 فمإلا 22# رسما له 2 * مسلم م 0 معا | او

 ريح اًبنب فرص هاَيعِب ْمُهّلَدَح مسي تَيِعْس نمي هلق ِهكرَتَو ٍفْرصلاب أس ْنِم كُن بلع
 2 2 يام قا ل 01 ,* وعم 1 ل 2 00

 ٍءىش لك ْنِم ُتَيِتْواَو ُسْيِقْلب اَهُمَسإ ْمُهَل ةكلَم ىِم ىأ مُهكلمت َةاَرْما ٌتْدَجَو ىنإ (+)نْيِقي
 ها رم م ل# م مر“ جمد هنو هم ليو ديا #1 لع 0007 هس كين - 1 006 ىلا

 َنْوُعيرَأ ُهْضْرَعَو اًعاَر َنْوناَمَت لوط «ؤهيظَع ٌرْيِرَس شَرَع اَهْلَو َةَدُعْلا َوَةَلاْلا َنِم ُكْوْلمْلا ِهْيَلإ ُجاَمْحَت

 دَحْريرلاو رَمآلا ٍتْوُقاَيلَورثلابلَلَكُم ةْطِفلاَو ٍبَهذلا َنِم ٌبْوُرْضَم اًعارِو دَوُقن ُهُهاَفِْرَِو اَعاَرِ
 < 5 مرو يوما مكس كن 00 م 2مل رو كلا و من سلا ع عجم 006 5

 لك ىلَع ٍتويِب ةعبس ِهْيْلَع ٍدرَمْرلاَو رضحالا ٍدَجَرَبْرلاَو ٍرْمحالا ٍتْوَقاَيلا َنِم ُهَمِئاَرَهَو ٍدرَمَّزلا ورضحاألا
 ياو رار مس ضب م زب 03غ 2 ء عدو را وما يلو كس 1 سام س02 ها ل مَ

 نطيشلا مهل َنيَزَو هللا نود نم سمشلل َنَوُدجسَي اَهَموُفَو اَهتْدَجَو ٌقلغُم َباَب تب
 2 2 5 م ا سرور 7 ”وس ينوب راك سس يد ا 3 ماو س عك مارلبلا ع 7

 نا ىا هللاوُدِجسَيالا مون وذتمي ال مهف قحلا ٍقيرط ليبَسلا نَع مْهَّدَصَف مُهَلاَمْعا

 م لا ا هس ك1 هاد 1 ا ادس 05 7 تو م وذ ةقام رامبو امم همم درر 13

 عضم ىف ٍةلْمَجْلاو بنكلا لها ملغي اليل ىلاعت هلق ىف امك نا نون اَهيِف مِعْدأَوال ُتَدْيَِ هلاَوُدِجسي

 ىف ٍتاَبنلاَو ِرطَمْلا َنِمِءوُبحَمْلا ىتْغَمِبٌرَدصَم ًءّبخلا حج ِرْخُي ىِذَلا ىلإ ٍطاَقْسإب َْوُدَُهي لْوُعْعَم
 كام ل ل عل تفل ولا هد ل دك هاو ملدا عدد 5 ىرم ظ[دعع ويل نوب

 بر وهالا ةلإال هللا ْمهِتنِسْلاِب (هؤَنونلعت اَمَو مهبرلق ىف نوفخت ام ِمِلْعَيَو ضّرالاَو تاومسلا
 «دعع -ىاافو# 2 2 350 007 2 6 اه كاسل دا ه7 ف ىمةهيعلا رو 1

 اًمُهنيَبَو سيقلِب شَرَع ِةَلباَمُم ىِف ندخرلا ٍشْرَع ىلَع ٍلِمَتْسُم ان ةَلُمُج ٌفاَنِيَتْسِإ «:غميظعلا شرَعْلا
 7 مو ءلمصألا 0 22و ف ا ع 0 ا د7 20 ”و منع ع سمس

 ْنِم ىأ (مَنْيِبِذْكلا ّنِم تنك ما هبانتربحا اَمْيِف ٌتقَدَصا رظننَس ٍدْمَدُهْلِل ُناَمْيَلُس لاق ميِظَع ُنوَب

 2 مت عر موك ررما مدار 5 مم روتتل سهلا م, م ارتب رس < ممر وج 0 ع 14 و

 بتك من اولصو او اضوتوا ووتراو جرخت اَفِءاَمْلا ىَلَع ْمُهَلَد مث هْيِف َتْبَدُك مآ نم ُْلْبآ َوُهَف عؤنلا اذه



 م" هر 41ج لمنأ ةروساا ةرسأوراي مس مدامج دل, نم الجر ييضعررشو لج نايل ك

 مُيِحّرلا نل نحل هللا عساس ةكَلَم ست ىلإ هوا نب اَيلس ِللادبع م ُهُتَرْوُص انا نامل

 متاح معو كسلا عبط مك َْوِلْسُم نوت ةاَو ّىَلَع اًوَلعَت اَلَف ُدُعَب ام ئدُهلا عنا نم ىلَع مال

 ُْنِقَو ُمُهْنَع ُفِرَصُنإ َلَوَت مث اَهِمْوَقَو ٍسْيِقْلِب ىَأ ْمُهْيَلإ ُهَقْلاَف اذه ىبنتكب ْبَهْذِإ ٍدُهُدُهْلِل َلاَق َمُ
 يف ُهاَمْلاَم اَه ُدْنُج اَهَلْوَحَو اًهاَنَو ُهَدَحآَ ٍباَرحْا م وكري «)نْوعجْرَي اًامْرظْناَف لا
 نيتزمَملا قيقحَتوكَمْلااَهُيَي اًهِمْوَق فاَرْسْاِل ُثَلاَق مَن اَفْوَح ٌتَعَضَحَو ٌتَدَعَترإ ُهنأَر مْلفاَمِرْجِح

 , ىآ هَّنإَو َنمْيَلس ْنِم نإ موُمْحَم :«عيرك بنتك, ل قل نإ 1و ءاَداَو اهبل ةّيزاثلا ٍلْيهْسَتَو

 اوما اَهّيأَي ثلاق لنجم يوكو يلع اول الآ ؟وهئجّرلا ن محلا هللا مشب نْوُمَصَم
 ام ٌةَعِطاَق تنك ام ُىِرْمَأ ىف َىَلَعا ورْيِسَأ ُىَأ اَواَو اَهِلَق ةّيناثلا ٍليهْسَنَو ِنْمَتْرْمَهْلا يُحب َُْوعف

 ٍةّدِش ٌباَحْصأ ىآ ُةيْيِدَش سَْباَوْلوَُو ِةَوقاَوْلوأ ُنَحَ ز اَوْلاَق نوُرْصَحَت 4+ ُوُدَهْشَت ىتح َةَيِضاَق

 اًوُلَحَد اَذإ َكوْلُمْلا َّنإ ُتَْلاَق ِكْعِطُ : هس َنْيِرُمَت اَذاَم ئرظناف كِل ْرُمَلاَو ِبْرَخْلا ىف

 لسزث ىا همز نولعْفَي كلذكَو هلو اه رع اوبر بُيرْحَتلاِب اَهُوُدَسُفأٌةَيَرَق

 نإ اَهِةرْوأِةيِدَهل لوب ْنِم مْ َنْوْلَسْرُمْلا عِجْرَي مب ةَرِظنَف ةيدَهب ْمِهْيَلإ ةَلِسْرُم ْىَنِإَو باكل
 ِبَمّذلا َنِم ةَنَبَل ةئاِمَسْمَحَو ةّيِوّسلاب اه ناو اًرْوك د ام د ُتَلَسْرأَف اَهَلبقَي ملاين وأ اَهَلبَق اكلم ناك

 ةديخب كامدلس لاذ ُدُعُدُهْلا عَرْسأَف باتكب لْوْسَر ْعَم كِل ِرْيَغَوَ ربنَعَواْسُمَو ِرِهاَوَجْلاِب الكم اجاَنَو

 01 تو هع نو يال در طلقت ذاواشمل و سلا كاكا ترص َناَرَمأَف َرَبَخْلا

 َنْيِمَي ُنَع نجلا ٍدالْوأ ٌعَم رْحَبْلاَورَبْلا ِباَوَذ ٍنَسْحَأِب ىتْوَي ْنآَو ٍةَضِفْلاَو ِبَهّذلا َنِم م اَفَّرَشُم اطئاَخ ٌهَلْوَح

 آَمَف 'لاَمِب ٍنَنْوُدِمَتأ ابيل اَمْيَلُس َلاَق َنْمْيْلُس هُعاَبنُهَعَمَو ِةيْدَهْلاِب ُلْوُسَرلا َءاج اّمَلَف ِِلاَمِشَو ناَدْيمْلا
 هو نسف مديد منا لب نذل ني كل اهق ةزَخ كلتلاو وكلا نما كنوأتأ
 ْمُهَّل ةَفاَطال لبق ٍدْونجب ْمُهَنَِ نلف ةيَدَهلا نم هب ٌتْيَتآ اَمِب ْمُهْيَلإ عجُرإ ندا ٍفِراَحَرِب ُمكٍر ْخْفِل

 لن ىأ (هدنْوُرفص ْمُهو هلآ مهي ِْ سب تيبس اَبَس مجدل ْنِ هَ مهجر ُخدلَو اهب
 اًهِرْصَق لاَ ٍباَوْبآ ةَعْبَس َلِجاَد اَهرْيرَس ُتَلَعج ةَيْدَهْلاِب ْلْوْسرل اهيا ْمَجَرامَلَف َنيِمِلَسُم َىِنْوَناَي
 ىلإ ِرْيِسَمْلل ُتَرهَجَتَو اسَرَح اَهَرْيِرَس اَهْيَلَع ٌتْلَعَجَو َباَوْبآْلا ِتَقَلعََو رْوُصُف ٍةَعْبَس َلِجاَد اَمِرْضَقَو

 ُهنِم ْتَبوَق نأ ىلإ ٌةَريبَك فول ٍلْيَق لك ْعَم ٍلْيَق فَ َرَضَع ْىَنإ ئِف ُتْلَحَتراَف ِهباَهرُماَي امرت َناَمْيَلَس م, موت م



 "محا هرب ت1 4ع لما ةروسءاةرعور ا سد« :رازج ريلج» نال الجر يفت ررشو مج رت نياك

 نوني نأ لبق اهِشْرَعِب أَي دقت ِنيِئَرْمَملا ىف ْمُكياوَكَمْلا ايي َلاَق اَهِرْعَش خَسْرَف ىلع
 ىِوَمْلا ٌوُه نجلا َنّم ٌتْيِرْفِع َلاَق ٌهَدَعَب ال كلذ َلْبَق ةذخأ يل َنيِعِئاَط َنيِاَقُْم ىآ جو َنْيِمِلْسُم

 ىلإ ٍةاَدَعلا َنِم َوُهَو ِءاَضَقِْل ِهْيِف ٌسِلَجَت ُىِذَّلا ةكِماَقم ْنِم َمْوُقَت ت نا لبق هب كيتا انآ ُدْيِدشلا

 َلاَق اَهرْيَغَو ِرِهاَوَجْلا َنِم ِهْيِفاَم ىلع ْىأ موؤّريِما هِلْمَح ىلع ىَأ ُىِرَقَلِهّيَلَع ىَناَو راّهنلا ٍفْضِن

 ناك اّيِحَرَي ٌنْب فصا َوُهَو ِلَرْنُمْلا بتكلا َنْم ْمْلِع ُهَدْنِع ْىِذَّلا َلاَق َكِلذ ّنِم حرس ُدْيِرأ ةاميلَس

 ”َكفْرَط كيلي نآ لبق هب كليب انآ تاحأ ب يب ذ ذا مالا هللا مشو معي افيد

 يه يديني اَعْوْصْوَم هَدَحَوف رطب در مل ؛ اَهَيلإَرَظنف ِءاَمَّسلا ىَلِإ ُرظنأ هَل َلاَق اَم ٍءْيِش ىلا هب َترَظَن اَذإ

 عقترا ىَتَح ضرألا تحن ىرب آب ّ ]صحف هب هللا َىَئاَي نأ مَظْعاْلا مْسإلاِب ٌفِصا اَعَد ٍءاَمّسلا ىَلِإ هرظَن

 ٌىَبَو لصف ُنِم هب ْيِ ٌناَينإْلا ىأ اذه َلاَق دنع اًنِكاَس ىَأ اًرقتسُم ُهاَراَمَلَف داجبلس ضرك دلع

 ةلهَسُملا َنْيَب ٍفِلَأ لاخ ُدَِو اَهِْيِهْسَتَو اًِلآ ةيناثلا ٍلاَدُبإَو ِنْيتَرْمَهلا ٍقيقحَتب ركشأ ء ئنَربحْخَيِل ينوب

 ل ةَرُكُش تاون آل اهب ىأ * هِسْفَنلُوكْشَي امن رْكَش ْنَمَو َمعا * ٌرفك أ مآ هكرَتَو ىرخالاو

 اهل اًوركَن لاق اَهُرُمُكَي نَم ىلَع ٍلاَضفإلاِب «مؤهيِرك هِرُكْش ْنَع ىنَغ ْىَبَو َّنإَف ةَمِْتلا َرَفك ْنَمَ
 ال َنْيِذَلا َنِم ُنْوُكَت مآ هيقرعَم ىلإ ٌىِدَمهَتَأ رظنَ نر اَذإ ركن لاح ىلإ ُهْوُرْيَغ ىأ 0
 وأ ٍةداَيِ ُهَوّريَعف انيس ِهْيِف نأ هَل لبق امل اَهِلْفَع َراَبتحِإ َكِلَدِب َدَصَق ْمِهْيَلَعرَيعَت ام ِةَفرْعَم ىلإ «مْؤَّنٌوُدَعُهَي
 + َوُه هناك ْتْلاَق ٍكْشْرَعاَدِه لِمَ ىأ ”كلشَرَع اًدكهأ اَهَل َنْيِق ب َءاَج اًمَلَف كلذ ٍرْيَغْوَأ ٍصْقَ

 نامل لاق معن لاق اذه ٌليِقَوَلَو ِكْشْرَعاًَذِهَأ ل 1 0

 هل ٍةَداَبِع نع اَهَدَصَو ©+) َنْيِمِلْسُم انكَو اَهِلْبَقْنِم َمْلِْلا اَسْيتْوأَو اَمْلِعو ةَفْعَم اهل ىاَراَمَل
 ىلخا اَضَيأ اَهَل َلْيِق 0 ؤَنيرِفك مّوَق ْنِم ثناك اَهّنإ مريع ئأ وللا نْوُد ُنِم ُدْبْعَت تناكاَم

 للي امل كمْ ةَمَطَص ُكَمَس يرحم مت ٍفاََط صبحا نب حلْغس وه َحْرَصلا

 ضْوَحَنل اَهّيَقاَس ْنَع ُتَفْشُكّو ِءاَمْلاْنِ جل ُهتَبِسَح ُهَنَر اَمَلَف ٍراَمِج َْمَدَقَك اَهَيلجَِو اهُيقاَس

 رَمُم حْرَص نإ اه لاق انا اهيم نك و اهنا ئار حرصا ٍرْدَص ىف ِهِرْيِرَس ىلَع ُناَمِيَلُس ناكو

 و ُكِرْيَغ ِةداَبِعب ئِسْفَن ُتْمَّلَظ نإ بر ُتَلاَق ٍماَلْسإلا ىل اَهاَعدَو جابر ىأ *يراوق لي سلم

 ' ل ْتلَِعفاَيَاَس َرْغَع اَهِركَف اَهَحّوَرَن داو (؟) َنْيَِلعْلا َبَر ِهَّلِل َنمْيَلُس َعَم هن 3 ع ُتْمَلسَأ اع



 م«ماهرض معآ 41ه لما ةروساةروراب ١ سده رابج رلج» نال الجر ييضنحررشورمج زن نياك
 ملم  قرلوم كم 211 سف او الا حا صحم طمعا هبا ١ اى دم و ال اق نا < جب نع عا اق ال يي 22 رد 2

 اَهَدنِع ميِقِيَو ةرم رهش لك اًهروزي ناك و اهكلم ىَلَع اًهرقاَو اَهبَجاَو اَهَجوزتف اهب هتلاَزاف ةرونلا نيطايشلا
 نارمو تاو هس ةردعا طار قباوقو كالع ذل ىوز ةاقيلش قلم واصل اهجلل ىطشتإ و اباه رانا طا مرا عملا فد رود كا علو نعوم ا 2 وياه عم ا 2 ع طاق + رم لج ا 2-00

 هكلم ماَوَدِل ! َءاَضِقْنإال نم ناَحبْسُف ةنس َنْيِسْمْحََو ثالث

 هرينو ىلاد ناين كل ودنري دوا ىلار ككل وصا) ملك( صان كيا )ون املس ( شعب كس ناا)روادواد فس مروا ............ةرمج 2

 ذل نتاع كح هس قش فرقت راسك نيك ( سوم 2 كا دا يرش اك ىل اتت ادخ) لوفد دول ايار ف طع( لل حس
 مكرم) نأ لس دوادروا د تايظفري لورنب لاو نامي حس تهب سا( كس كر لني ايشروا فاو نتروا تدونل لم

 وج ) لزج لكسر وكما روا ع كى د ميت ىل وب كل ودنريوكمن وأو امك اهك فس لجن ادوا سوم نابلس ( كس تدبر

 كا)ايكايك عججرلكلاك نا كل 1 اميلسروا حلو كا كلتادخ يك بس - ل لوم اطع( لل قول وماشو اب رواء ايبا
 بجي كس كاشكاوكبسروا) هت اناج اور( كك قرنب فص سيئا كس دنبيد نان دوا( هن ) كنت ( لج ست رس

 ( كرب ماشي فئاط ىداد )كي لب ناديه قربت هد بج بجرم كيا الكلابي( ةابايد مكاري لابو م ىدنب فص
 نييكوشاو نغ نو اعلا تودسالا 11 ( ركود مر ٌنلاميلس تراورس لك ديضوبجج بس ناوج) ف قويت كيا 0

 هنا د ا نلاهلسوس_وم هن كرت( كف اج لب راه” ) لبا روا لالا نرئور لبلاك نااروا ”ناربلس
 وكل وجو ىلا فس بآرك يي هت ا داي كك آف اوم حقق ندعي ليث قت ذس ب آ[ت ابك ا) سزي لف سوم
 راوس رش روأ لد يبي لكبر فس للا كس بأ شكر نوير طفت ياو ناهد ايد لور كي لع داو لا وو بج

 : خد لق لور لي نقرا كر تساوي ا اعرب هر هسا 14 تكرر( ضرع نط

 ىف ىرضاح كل ودنرب فس لوبناروا تك ر لفاد ل ( ءايلوارواء ايهنا م ) لودنب كيت غيسا تح تصر قب اوك دوا لوم لوس
 ىرئاشن كسا تس تروج اقيادول اترك لح ىلا ب نك 7( سي دوجوس »كك لدي د

 ك- كس ترورض أ رخو زامغ كم السلا هيلع ناميلسن يطا يش اجو لمت رئاقن بج -ج دوج وم ىلإ لج نال اك هق ادرك

 ْ أرب دب ليل تايايكي لكل ذفمالسلا يل ناريس اي[ رب بجي نب كرضاع- ل 6 لإ تي نين

 (ليارفذ ب قار ضاعرف قلاووو كاوم مولعمر بج - - 2[ نيرل جب لت ) رشا عراك انك د سب

 سس لالي جهد [ررط ا داك داو ع قشر ىك جرروسرك اوكا ريف لح ساكن ورك روا) كل ودا زم تنك سا لع

 لي تاس سرير ذعففاص لوك( كى رضاعريغ ) هواي -ا ل ولا ذك عر وك ا( رك اكالك اكل )اي( كه اهع شال آنس.
 قزوفاوس ( مروسل نون كءارعإ لس ناارواى تقم ن ون اهم تأر قل ياروا_ روم ورشم َن ا سال ننكر

 مى ) يك 1( وب ساري وكمدروارب غيساروا سم تس احضاوكرس يا ضاع وتخلي ابرد هك ماسلا هيلع نامبلس )هد لم يدى

 لوم إب آل ركمولعم تاب ىبا اكل تك وف ( لاس رف تنير دمج كت وي حس لارا |يدامرف فاهم سا ف مالسلار يلع املس
 فرصنتر يروا فرصنن بس )د لوم ارض قتلي ى ابسليبق اي كس بآل دك( سب نيب ىلا اك ا) نائم ولمل آد
 هد اص دوت يدوك يأ نس ل( جايك امكررب مان كس دهجارج كس ليي للا مناك ع ليبق يا لش ناك جس حررط ل فود
 ناباسرم ( تس لفي تاي ز اول سردطلس )وك ارو( < سام ناك عملك كنا هد نتن ) قرركت مول وكول نا



 مام سرس تسع هي "اج لم ةروس !ةرسكوداب رد ”دابج دلع نيل امرين حررشو#ت رت ناله

 روا وسب للا_جس زك يش ىئاهضوا كادوا زلم اي ل زوج دوا ذكى ا لوطاك مج )جس تنتج اذه كي لاي كح لاادواسسنخ
 ربت اس يوا4كس ىلا لين د رع رات لكل [نح نا رداع اماذق تنمانطا جل الزعل داش ا لدا
 كح نا ذس كاطيشروا لت تس ركاج وت كب أنف رك وجت وكدثلا هو اصكي دوك وق لك ا تسا لس ل ( < دن هذاودد اكرتكرج دا لإ
 لو دجال دض ساروا كح لري تيد هاد هور انج جس اهكر كور حس نتهاروكن لادوا ليث كس ررك ان شوخ لع ظن ىك نا لاا
 تدابعل سا ل اودجسسيالاروألح يمر روع ءاسبخل_جس.اتالرم ابوك وزب هديشو لكنت ذدوا كاع اج حرك

 باتكلا لها ملعي الثل ل واكس ىلاقنادخاك ا ييج_< ايكيا وركن لع ساو ن ون ناروا<دئاز ال ءاودجسي نا <
 قيا)وم تس دكرباظ كب وجروا ( لمع لولو ذي )وم كر هريشيل كي وجروا ( عس علاو لم لج كل وفض ردوا جسادج ل
 فرقت لع فتات هبي كل كمبو وروا ليوم لوكا ومس ا كس هددلا<اناجوكي س( تس لاذ,

 1 0 راو قع هس هركذن اكتر لزرع ل لب اقم كس تنس سقتروا

 سم سنسك مز رح حف نزلا نانا 8 7(هب رفع لنا كو تل كو كامي دس ماللا

 باريستتس لاك ولدوا ايمالاكل لاي لكى تدئاشن لك ىلإي ذس ديدي ار -س هيف تسبذك ما جس غيت هداي ذي - (نيبذاسكلا
 داق نومك شي اهلك زكي أ مالسلا يلعن اميلسدحب كس لا لكتب امر ايلوضو سو

 ئدهلا عبتا نم ىلع مالسلا .ميحرلا نُمحرلا هللا مسب . ابس ةكلم سيقلب ىلا دؤاد نب ناميلس هّللادسبع نم
 .نيملسم ىنوتأو ىلع اولعت الف .دعب اما

 تارا نحل ننزل يخرب اره قف امج ءابكح دم ديروا قدافذ ربما ا ساي ع لا ركاب راووبشون حس كم رك

 ريدم ) لي تسكب ساوجو لاوس ايل شب ل ارك انج د( ركوم كر ودروا) اج ثج( اد تس لابو )رب -انيد ىلا ذ لاي لس( موق

 تأ ز را فوض كركر حا صقلل_هلح دووم قى ركل للا لاب ايد للا 3 لم رك ست سس ردوا ايلوكبسوتكك ا نس

 واوزمت لوو لع الملا اهيااسيإ)_< ايكلا )طخ تخقواب تييابن يأ لاي هس ريراب دو لا هساابك( تس لورادرسكس موقق ياروا

 اك نا ) روا جس تس فرط نايس د( جايك ايد لوب هدوم واووكء مت سرمدد لمن ترق قرسددددا جايك هكر لإ

 سلو 1ع ركوب لاي هس ريضرواوركتسم ىلا ذب ل لب قت سس دامب فأول م ميحرلا نم قدخرلا هللا سكي دير( نوب#

 . نوي دوور ترزق عكس ل لوو اعف المل اسوك ور بار قناع ةيرعل# ةرايدو لاا
 هك كلو( ةيسد لاب حس 3و ليت طرب وكرت كيا سرس -.كتكم لاب وكوت اوفو د كيل ل تأ رثود لش ىنوعفا)

 مكس ب 10 انيد مايك آ-ج كدي آ-تالىقب ًرايقغا نكي نو ساو نس لية روق اطفي مكه

 تع رس صاروا لإ ةيس دركي همهتسسا لن وج لاو ( داهتف لب قبب كي دج اشد لكل بوو( كح ركت عطاك
 يكلي ( ل ترروص كت ع اطا مدع لن كك عتاب بوتكي )وا لج يدرك ل م ذوو لجأ لت سوم كس او تزعوتج ل لالاو
 لورود ني ةعاردمب اد يك 21111 لو قرب كب اي كس لود نا لي دوا كح ليرى ايا

 رك فلوق قب هرج ىف كارول هل قلي, سا 16 اشماب وايد هور قفومرإ لة دورا را

 رواق ايكماكاكرادج يب ننج عاجرول تا كنود ا دواكس داي دو مفرد لايكذلدا كس رت ارم كيا ذم لام انج

 تررذنح اهب لاي ك- لامه تررضحر كل ئالطا ب هي روط كر فيد - قرر يا تاس ل دصاق هوالع كس ىلا ربك كتم



 مماحا هس عع ؟ط لمت روس ةرسوراب رسب | رار رج نبل الجر ييظتعررشو لج رت نما

 روا هن وسروا حاج ايد ليج ككل يؤ ع ناريه لت روا لب اي رايت لخا كى دن اعدوا ةنسوسك ايد محا رف ”نارلس

 هيسدرك ركب ءاج لعن اب لباد : كس نااديعدضتا سك تانج دولاو نيد كسك بدوا عاج يك ايت رف لكي كى دن اج
 وسوم تاع انركحس لادم قري كول مايكل ابك ب 1-ان لاي ك نابلس( ركل هريفو خت ) قبلا وو بججوس( لينا
 نيس ىق قلاب سيد ( ين بابسا )وكم قس ساد جس رتتن لكس لاهو جس احر سس د( تطلسروا توب )وكيس حبو: نسل
 ىلا مت لاي كس وكل نلا_ةاج ثول( ركل ك.ايارب نلا) م( حس جي لك ف سمر نيب تاووروا لاءاقوايند) كوم #2 ناب يدب
 لبنا جوم تخامهوروا كس ليد لاك كس ركل لذ حس لاب ووك ا مروا اكلت دم نلب قم لكما رذاكن لاس وكل ناك ليت ف
 دنب لبث هرك ياك نت ىئاش ةقيسا فس لاق ايانسدصقق اداسرول يني كس سر كك ول دص قري بج قلع اكن نامي هد لا ) ع
 وك و زاورو م ايت نا قف هت لش ناايعرد كس ولك تاس هرمكه وروا كس ذب فس كرا اورو تاس كس كس ةساج ل لايك

 ايلول ل كس تك يب -.اياني مارك ماك اور فرط كم السما هيلع ناربلسدعب كس سا ايدام ربي كك تلظافترب لا كس دكر نب
 ظ 0
 هد من د للاي سري تنك اك ( سقأ) ساوج اننا ولعت نك ماهل دايدد ارك يكس مالسلا يلع امبلس

 ماج نيل مالسادحب دوا ليث ىل دورك سس دجو للا اج كل رجم انيلاك ا قلك حس مالسا لقول 3 لوما ركو م عي كو
 لابج) لأ سس لالجا خيا ب آكل ىلا لل و [هلسس لش تمد كيس آ ل ث حسا الادب نتج لكيت ىوق ليا ( لت
 تب هدرجرلا )دوا ( ساب كراج قيل ئروعتس تتو تش ا لسطسو# وا لج قكر فيرثتك_ هس لصف نأ

 لو "راد تناما( رك عم حس تارجادج « قم ذب هورج ركاروا) - لوم انكر تر دقرب ( نسال كس لما لش( كس قداحب

 هس اهت يخرب نب فص دو دوا )انقل صا ملعاكب انك تن قف لومااتج اج ىدلج كس للا لي كا يكف سس مالسلا ريع نااميلس ري ىلا )
 كلب كريت كك نا لبق و لاب سرت عسا ليك ابك س لسا( لي قوم لوق لس اهورب رذ كس لح ات مولحم ملل محا

 وتنقل اؤناعكي دهني ركاب رظلتس نا [فس ناهس بج_تكي وفرط ناس آب آكابك تس لامس فص 1 هيت
 تاذ لاقتادغ ل يه هلك امد فص 1 بتاج لكن لاس رأى ٌنلامبلس بج نلادود لا يوك ياي شماس يس
 . قره لاتجعل لي اكراكد دور سرب كي ل وب وف اعكي د اوم اهكر لاي خيسا حسا فس لامس بسجج مج ( اي داب ناجي
 ءاكذتك ر لاب كس هزمت لوظوو_ لج ل ار قرنج لع ركشا ءلكت قنا سا) رت 217111111

 ىكا باو كرك اك تو سا ) كرش كس عفت نا هوس ارك لوك وجاك ةنيس د لادب تس فلاولو زم سوو

 طزاوأعسادوجواب كس قرط كس جو قع ) كرك س قر ادويه وت انركى رش ( ب سوت ) لولوج رول ( يس اتنوك

 د(

 اكسال ياتو مت ( كح دن ناي رك كد تا هورك اح )ود لدب تروص تنقل ا كس سال يد مكن نابلس دعب كس للا
 كب ل لي ةتيسدركاديب شم سار صم وا )نك يبي ( ال قاب قما) ليمن” ع حس لن لالا لن اهداي جس اجاج كأ
 لن ارك !:اجابكل مس داب كس لقى اررئويك# قت ركن ز ” كل قس يس ني د لب تدوص كاك كة فاض
 كن ايي هداك وك) ى ايبا ولحس لإ مكي ب هد < ىءايا تن اراببت يكل ايكا بك( سا) ول آمو بج رش ( مدزنوكي

 لكس كتل اذ ل رخال ركل اوس كش رع اذكطا # لوبن ل اميمج ايد لا ذللك رار رش ليج قنا نكت



 م” جاه ت يآ _ 4 "عج لما ةروسا ريفر دسد» رابج رلج» نيبالجر ين رشو دمج ننال
 للشاري ( حس سال نامل لوك اروا لو كك وم ع مكر واس بوم قف كت وبن كي 1 تدققاو لاوكمتردا( لك

 اكسال هت ايكايانب حرر سا هستن )و لاو لعب لك ايابك سس سا ىتس هةر ذاك و( كس جو لسا )هته كود لس تاايع

 اربك لاي عاق اعكيد فس لا بج 330( لايك ىف رن ليلك ع سن صك رمل ىك ىلإي كني دوا لكك شن فافشد فاس
 نادك نشل لكك وج مالسلا هيلع نناربلس)- لسد لوح ايلذني لوقو ب( كل كس تصحردتا هس سا واامتس ومب

 تاه ير روا) © ايل اني عس وشو سس لكما ةنيي ل امر ( نس لوبا تشو ئاروا ليلو نايل دن روارب ل

 باروأ( قات لع كل )ا ايكو وا ديس( كتابسا) فس ل راكذدوري سرين اك انك د( ول كلي مالسا تحج

 -ايكه وادا اك داشدجتاس كى لا هس مالسلا يلع ناميلس ل ع دعب روا) ل 1لس نانا ماع راكد ورب ثلا ركوم دضتاس كح حلاملس ني

 كح فاص لاب هس نا لت كثاطت لات فس تانج ب مكس ناو سوم مولعصراوكا ب ست ىلا كس لويل ني كسا نكي
 كك كح لا ديب: بآل ارد -ايك [ت مولي زد ب[ كلك اكل! ةررط ىضادوا ىلا رف داش تس للا هس ب آي - كك

 قوم تاو تموت ا دجتاس كس نوم تتدلى نلاريلس_كتر رمش ابو ند نتوددوا اج فير قت

 كح لاس نإ 9: لوم تافو كي[ بج دوا كت ك- لاسورهت يآ قفى تمم اشنداب بستب الم السلا هيلع نااميلس سس تيياور كيا
 لدعم نلت ماشداب كت تاذهد ع كاي سب

 ىكريمضأ لب وج نو تكول نافلا نإ قطن بن حر لطصاراكهعس اهل قواشيب ضاخلا قطعم كسول لو

 دهس اتعب ,رثتتر روصو الطاو قطن كرو بكرم يوم ورغم را لدا كلاما

 فياركك كل اهب عسر لع تاس كس سر سدد كيا هوك كوم ب بلظمجسايفه ل ىتحح نوعزوي .اوتا اذا ىتح

 »7 بو ذك كت باع يك كس انطسوجروا كس وج فاو لبي ىداو

 <اظفلاك “ىل" بادن ساالشم_ي لتقشير وجوررعتن كت غالب لاقي لس تك تغنازي ءالع .لمنلا اهيااي

 هر وع تدار م انك مالسلار يلع ناملس_جدوجوممارغيص ا ولخخدا_بسدوجو مم اك لمن بس .""اه” كد ل يبتح
 انت للكا ثرروم اكءليبق اوبس مناك كيال كل ساو ل دطحاب فرصننيسس ارك سليب كيا كنك . اسس نسم

 -< كيث ا”ارسودروا فرم يأ« ببسوو ل لابس ماناكل يبق وو كف ذب فرصتي وا

 اج فطك ب عرداضم اك لن جس ايان داي < .(نكسومم ف وطخم كو مهكلمست لمت رب .ءىش لك نسم تسيواو
 ش وم لاعتس مهكلمت لحس سومر واس لن تل كت لأي عر اضضس كيوي حس

 ٌةادغهو تجول "هس اد كورس قواد لاك فس تداهعز رطل ارك بلظمس سد دشم .اودجسيالا

 رت ز هل” رواايك يدرك م لع مالوك نونروا ل فوزذك ل وفود رورجب راج لع تيروص لاا ليس ون رو ديت ص امسك دعو
 كوع بجاو تدالتو رك بيكو للود لا لوم لاسر لسن كت قر روت لوبت يفشل بي تروا نس

 تاكومرت بجاد تو « ربك ول تروص ري رثتركا م نيت حاج ذ لاب

 نوعجري ءىش ىاترابعر زقلروا مور يمابفتسا اهون اج ايل ل نحمل راكور فركاك رظنا .نوعج ياذام

 2 .نوعج ري ىذلا ءىشب ىا- لوم تدايعلص'' نوعج ري” روا لب نق ل ىذلا ءاذءوموارتم ''ام'لك نلسوجروا- كوم

 وج كيما رفا أما وصوم



 مما رس تع 4 عالج لما جروسما ةرعبور إي ساب مرابج رلج» نبل ايريبقتررشو وجنت

 رواه بركن نر كت ا يدج-و تورم اظن اكرتك اياك سس بلمس ىهنلل "ال”ر وارسم نا .ىلع اولعتالا

 - لإن قلو مولتمتسس عر درج لشد ركذ لاهي كوخ بيا زتاكرموو ضب_.اهوج لصف مان نع ترروص كنب يددصم نا

 00 -< ايكا بكل كف عون ون بضتر اهبل ارواج بروصن هس ىتح اب .نودهشت ىتح

 دباتيم رمات شر ايع جس فوز ل وعفملبي ليج جس. لاف لوتفم اكن يرهاق .نيرمات اذام

 ووك ني ركراظتا اك دلك هداف تكس نت هه عجري ل لخأك امبرواري ةلسرم < فطع .ةرظانف

 بهل 21 و

 جس بجو ا[ ركف ذحاك ترك بسس ماع لاف ديك سد اظوك كس نولسر سفن ىرارققتسا . ًارقتسم

 : رن طءارتتم كاشنر عدوا مدقعرشرورجيراج جف رتافاك يبن فرصه رواج ك- كس ماهفتسا هزمت لب ىلا .كاشرع اذكها

 ريلعو ةادروا مالسلا يلع اميل ترطخ ذل ب آدج لو ب دارفورك ذل اك وتمت لا ل اهت اخ حس لابي 4 نش 12
 ب دس لاقت ادخوكل ونود ناس ل هدا زج اص مالسلا ريد واذ تررطتحم |اسلا يلع نااميلستررطح_ تملا رف اطعوأم سلا

 تقلاشي ركل بآ-< تتنك يادوخوج تلف اطع قف ون يك طش سوت لا ليج تا ديتاس_-اهت اذا دف حس لوتس اش
 7لكتي ضن ىقؤكى ربي نينرملا دا لي نيم لك سيلضفا وكيس يوك ريثك ىلعانلضف كايا وج ةسدك
 تروص ا فرص ليسو مرن لي لاحرج تليضفراهلت ارك وم مولتم قبب تاب يأ لابي - لوم لسا موكيت روضحت ؟فرص
 وم رورو ربك بج حس رون

 غ_ ىلاعتادخ ليت نس + ماسلا يلع نلاميلس تررعح نأ 5 ناهس لب دالوا ل مالسلاهيلعداذرك تساي يك يامر

 10 كرفت اخت يدرك كك وكيل ودنري رول اوم كس يي قدصر وا كلا رف طع لوفود تم اداب دوا تدنن

 نت قلتي نردطاسو تمموكروا يس لاف اليع تيخااص كل كلو الل لودنرب دس لاقت ادغ كن !وول ا
 دعي "مرو لف ىلاقارغ فر صيروا لإن لكى ددكب بس وكرم تررورض وك وز

 ناو تل ولوج سدني سجد لاكي انك اجيك اكن اس للا جس لاوس اكذنكك ل ايلاإ ك هنري ككل اج
 ا يح فورعم ل ليلو عجت (لاهتادخ زجر جاي قىد عرالطا نس ن ١ آرةووخ يس اناجايإب لاعربم متن ماهفا قل
 بس تبان انك مالكاكك يتم ادامب هلي تاناوبح كيس ثييداعا- ل 9:هل- ل ريم ىلاعتادغ كس نري دواوم ةساي لب
 100 ىلا قاد فكس زوبر واج هدية يتلا لقد تتاح اقيقحتىإ يا ى“ برو دون وب اروا

 حب نسب زيكا ترق وكي ةدس رفا تيحاذض لدتكب

 كرو داب نزل نوفل قر را اج د تسرب درر تا بج مانا كارا

 لحرب ساو لك كس 1[ تعامج ىلع كس أيا حاج احكر مق ىاعبطو مليا لب نا دوا كس اج لس دتاس خيا بآ
 كه هدر زل ىلا كأي ركل تاس بت جرم كيا ف خس ددنباي هد كس ىا ىفاج كى دنب فص بيرت:

 ا حن مود كيا اهكيداو ا [وكرككاكس مالا يلع ناهيلس ترضخ ذ# لوبن بج فليب [لاهثويت تاثك ل اج
 كم الا ريع نابلس ىلك سيبك وسحتاجب سي لوخ دوس يس تيا كبك نس لوين كرد فس نئديج كيأ كاتس لي نا

 ل اؤ د رنور سمارت



 محا هرسن ع1 4 عاج لما ةروساةرسفور إي رسم مرابج رلج» ني الجر يف رشو مج نملك

 لباس ىفخر روا ىرتي_ دببلا- + سمو ٌةدارا تس نادك فرط كت اب لاو راش تس نو رعشيال مهو
 ردق لاي آر نبل هج لب كوي وا قلك لب ثمار السل يلع نامل ترتر يب ساب لذ تاتا

 ب آيل لوركا واي رك حررط ساكن وتلا كس آل ! شبا سابك اير فروا كوم راش افورصم أ ارا ومرور سصروا شخ

 ل لودنب فيك ةيباروا كي اءرف تييانع_لوبقم ل سوا يس دانب ركاش سس لو ناب ز شيم تن كس تساوخروروا اهتلا لم تس
 قر ويل وإ كت انويح وس دنرد والعام لودنرب لاو مولحم سس سقق لاا ىئايقركاي 13م« دب كلوني تك لاش
 مط لاق لاخلا [ن قانون لاق ندا نوبدل ج2 ناك 0 اتت ل ساحر يسآ

 لقب نا كيت نا رطل نال نرروا عرج نع + ذ تعابن قوبلت ساترج اف حس تاقيقحت كت اناويحء الع

 لا تموت اثار ب لو لك تبع سدابتنا حكمنا غن ل ىو ل اطم لس ناايب كس نثر جام لع

 رماب زج بيا دي ع وم لعاسحا كةرطخ كسا بعتج كه تس اجاج ابكى كبي قلت بج جس باشم تببج تس لافاني

 كف كن ايت اليت لج لكى ناين زج قسم ىئروا قلخ سس سا < لايت مك تاعالطاوم قب هدرجب رواه لك

 -<- اى اد رواه لضئقومي

 كس مياس نادر تا همفو نبق لوعر للا كت 2 كاي ماكف لك مالسلا هيلع ناملس هس لودنإب

 قا ل مج ىلا تاك اك كرب ان حررط ا ارا نار ىلا لكشرر لو رطل تنل حررت
 لودر مايك - 1 [ل ير ار ملا إ [لاثرظارب سم ل لاا ايل زنا اكل ودنرب دس ب ارطاخ كح ترورش

 كحل مال ودازم تنكس اة ر ضامي عئاولا لو ورم اروا هس رضاع وو ثعقاد اي تس ابد 201117 هدب كذا

 ليغرزع لوقتم لوك ىرطاع رش قياهورك الا -اكن الا 7 ذا درك ف اص تاه نردد امك ود كبي رك روفر يو للا

 تال جدو ع و و لل تيروز لا لوكستفو لا كرب دب هس ناك 28 جلا

 راع ناميلس ترتر قران كى ا ل لايك يس رك وا لي هس لاي لاك يس انج كاما لإ جب دفن

 لاكي لل اهيا دهن لا وير ام ار ل ىلإ وكن يزد كيد مترج مالا

 دل قنا زر كح عبدو ناصع غو كاد فاعور تلفون طا كم القنا | تبى اىح راب وج شا

 يي عري نس و كيلا رفان ىكبج لبكي دب 2 فر ذا 'مذناعريغ يا ف لاقل اي آل جاو دب بحب دعا د ل زون
 ايس لاي جس شيك كرو يس لوم اب رك ربت كلا كا نفرد طا ل نا قر قرارا لا
 لن وزج نت ل سرطلسو تموكس اس كل كالابو هد ٌلركت ماشداب تركيا ى ان سك ايو سوما

 تن اك ا دوا جس رشم شل امتد نردد ولسا و اولا« تلو د للاب جس لاب رجتاسس نس تن ركب سس وو سا قو ترورش
 تال ميار او ل رشح ا ارز ىلا 06 نادوابج ت تسرب نيدوسم قيس كتم عضم وا اذ كي كا

 هس اري تار وار اهكررل الشب ارك ساروا جس امر انب اهضشوت لبي لو ظلك نلا تو نادرو هوس ناكر شم نلا تس ناني رولا
 كا فرصو بركه داتسروادتن اي «ةئدوم رت اج نال قلل ل - هريتالادخفر ضل ب د ل 0

 لع وج رول وريد ترانا جاع نم زروا ل )ا تان "نس 1 اشر بس انبرانلا# هس نب زدوا كاع آو «”لد زج هديشو 0
 نك

 اى ك تقي سقاس قا يره لام قررا ه_< انكر ماك جم وا تس انناج وكم كج اظروا

 بي[



 مساح رسمتي ١ 0000 روع ودا مما مدابج لج, نال ااج ريس" حررشو مج 2 نال 3

 ىلاعتادخرواايك ابك ث لب اقم كس تنككس لوماشداب رعود هداك بكم دج وك تنقل نت كبك نس ارم اا تريح
 بتنايكابك ملي اهتم كس تلاقولثم انفو م 7 000

 متلك اج وم نامت اراه مارك يا رفروا كك كلل م تاقيقخت كا مالسلاد يلع ناميلسدعب كس كنح 1

 . مها قداس ارك باوج كادوا سايب لاي كح 20 تاز ازاي وراه دز ل بزر ل ف
 ين رؤاك لاسر طوطخعل_رذ ل نود نع دنا 2 ايلى بم 0 را هلل قررا جارك

 -( دكر دش اسكس نا لب لقاط بيا لع تاغ توف ل وا يك كس ولان خ ادب ب فكر جم - حس ناري تب دللي لت ين لوك
 ايل الء ارو دوا لورشة سس نس لادعإ كح نح ذي وك يخ ارمي -ايك وصى تر ذو فوضت دوا لوب فير كفاح شاول“

 كل 001 وكب مالا ل سارواهتساكم السلا يلق اسيل طخ كا يكر وا ايكر تاب حس لاح تروصم ايقروا نلوم نس طخروا

 رادرجت امرفو عَ 1 ا ل يطا ا يك

 -ذ 1لح لاب ركن ب

 ابنت لعل  مولعم 0 ايلروا يكب لطو روشه ارحب لس نس انس لما طخام السلا يلع نامل حرر صح نا

 قاتل وج قا هروشممسر متبل مطاعم لا ذبل لوم قلك يو روش... وكول جرير حلوم لكل يل صيفا كل ءاعم يل
 تاناسراىنتح ىو ىرامت كايدو باوج م روطاق فتم لس بسب للا اج لكى اورراك ايكروا ساجايد باوجايك

 لكلا متم موج اك آ اباد نك دات امال < للا "لوو ث ب

 روارارعكب_لئوج للا نكي 0 حا تون مزادا تس باد كس ناك ر رث ىراعلاجو كغ اطأ

 هس كاايديو اج اك ادوات ع ين ا - لافت كب اوى قو ني امر جوز ماعلا
 1 كرا ا 7 ل «ءاشداب كابل اهل حس لوريش تيس دس لا تس جو ىلا قش تت

 نام لبر قود و دع فاد ل يسد ركل م ذو وكول تاعك 34 لابؤردا لذ يسدد ابد تا

 اكساب اوس رمي ب هس [باوجاكل ا نا 0

 روا مالاغ رولي لايك نر دام نابل مروا رمح مدا از دج لل هوال لس رجا هر ذاك توم مولا تاباور قدوم

 هس لشركا افرول تنجو لوك را ىكف ا الس سل 6 2س مالا يلع نابع رت لس تاور كس ىدتاب

 رشم ادخ ةلعس قت اجرك دينا تا 2 وشم قاب - "تاير دا تانيا لس“ يعم تلودو لاء ما قا توك ى ساو
 7 3 0 50 سا

 ارفع لودصاق سبأ ميدو هذ لت حس ل موت لة رف اطعب ”تولوتت رفاطرلا تنلودو للا فخ لس نامل
 ٠ ا 4 7

 لإ هرم ا ناو ندي برا دان انو م هام هوك د ابك تس نا دوا لا كل لل
 3ع

 د رف يف دز ل لاا ا ال صا وتو ناش ل [نا روان ولا هرم ةانامنصاكل 2
5 

 ١ ماسلا يلع نا ىلع سا وأ انس مخي كن لا رولا ساي ثذااح تس داب دو كس مالعاا ديل نلامّكسروا انج لباد دصاق بسن ص
8 

 امنت تل ند نار نا : كح كلم دايلو دارا ةس لكى رضا لاب هد كس ب روايك [ناقياكت دم
 1 3 م قس ءارت نيم

 ترق“ نط عدذدو وح تاجا 2 ل ثااطا ىل لسا اي ورك رقم نارك احجي ساول يورك قطر دنا لس ولك تراس

 100 نم رفح نكاد نم وجوم لا راب دد كيسا لس ب 17يوم تاور تس لابد هو بج - لوجو السلا يلع نابلس



 منا هر تع 4( اب لمنأ روس رس ر 1 م مرابج رلج نيل الهر يضر رك رت نيا

 ك1 ب آلي قت ليد متع ب امكالوب نت شر ؤتقاط كيأركن كيب -ة الامم لابي همي تس هيفا اوك تنكس لاك
 ش -لومايدال لابي تسادعي ذك ع ساو رابرد

 تنال ايكو زعل ناك ل اهكر فير شكل ف رايد كتر يود سس 28 1 انج مولحماوس تيياور

 تررطحرب لنج لاو” ناكما اك كوري درب لع لاا ذيل لوم كرا زنضاما اىتدجتاسسدوا لوم اتكر كك تقذاط لك فهنا
 ترتر قه حس لامك باتو مولخم مساج قباب سري هد لبكي كس لامك وم نباح لي كيم رف نس م السلا هيلع نابلس
 كس ركن مخ نارك ظفاحبرب ساروا ككل فليب سول تماس ن# سا تنتقد ل هت ناك وكل متع تف اطدوا زج نيس اك_ نلادبلس
 ١ ب ووجوم ل لامير ابرد لكي حس ةس آل لاهوت

 كي ا ل مك امت لسع باك ري ايل ضل ارك سلاطم كت ليك كس مالسلا يلع ناريس تررط> فيك
 اب مالسلا يلع لب ارهتج تمرح كس يب لوق كيا لب لاوقا فم دسلس لسا دانت ناوك لاو نكس ب دك ل ودل ليبي تت كك
 بج سالى 107 رثكاروا هت ترطلس زووج هت يطرب نب فنص 1ك اوك دك لوقارسوو كت حشرفروا لوك

 تيب مس نك لشد كارذ -اهقدوجوم سن تندوف اهكيد كني ريد وا لائاوكريوارظن فيا فس ب آل اوم ليس لاعب

 يلا لاك هب اتباج اناء [كع هورواعس لأ كراكدرورب ريم فرص كيا رفذس باآري لايك زك تنتوو لعب لدقنملا
 وك اعتادغ_ناصتف ى تانياوو ب اجركى ركشاي وجر واح اترك عفن ىتانياوو حس. اترك دارك كى اتا دخوج وا لابي لوم اترك ا دارك
 -< ذاب تاكد كودو ىلاقتادغ_ناصتن لوح ىرشاب كىلشرواهسام عاد تحن كرش ىك

 كات اج ايد لدب وكت روص ىلا كس ركل دبتو يختم للي لاك /يامرف فس مالسلا يلع نلامبلسبب فس ام آل تنك لاا
 هس لات ومر ضاح لب ىلاريلسرايرو هو بج ؟ لاي قي وكت نك نيا هوك اج ايل نااقتما اك منار ذر وا ىرنطتل سي

 ثروا ايلى داكن ا ترس جس اهيبج ا لكلاب كا ابو باج ح قرت ب دس سا ؟ تنك ىت رمت ري ايكدل ا يك ا كت ايدو

 ديبي تفي دواء زن اق مترك اكس لارج واهس اديبجىاإي لكى اك بكروا كاين تدوص ملايمر» لب «دارقل
 ادخ ذر فكروا قري تب اكل اولد ماب حاصروا لذ كمال ايكيا ف لإث لكس ومرادربلارر ذو تهل ب آروا لن كال نامي ىك
 ةاهلردسورخ كتيبئارعوروا ترد ايعكا 5 3

 فاقشلوج امن اياونم لكليا سدد كورد لونج بآن لوم عرالطا كف آلس لق بج وكم السلا يلع ناميلس ش

 ي<هسابر لري شرفوورك ناجم لش يشالاو ذس كاف اهكاانم سس ىئانض لاك ا ضوحاومارجج سس ىلإ كي كس لادا هت اكشن
 جي نياكي دك شمس لاي يكف لا # يك بك ل كس نوم لظاد لي لكك تل بهدي هي انج لبس انركر وبكل ضت ىلا
 نأ راسا يلع نامل حيرطت ايل ذب ىلا حرر اروا ل ينك حك شاوكر ا

 ب لوقاكل وكول ضن سكس رورض كس احتار اي-< شف كت لوم ىف ليصل يا رف ست تشو نا

 كلك تكي روكا هس بيكي لم لوي نيك امك لوم الطول آرت تح اع انركى دانس لا السلا يلع نابلس
 مكر ورفوربك كس ارك اهكدرو زاك ترزطلسروا تموكت ىلإ فر صر صه لاك س قد لوقارسودروا راينا تنصيب نس يآ

 ل رقع مالسلا هيلع نامل تررطح ل يرعب ستلالج_انوم مولعم بع حس تمياور ىئ السا لضتبروا تناايور لس ارساركد هت انس
 دهس لاش وماي تحاضو لولا لي ثيداعاد ن آر ركاد_ سنو 1



 هدام هورس يآ هج عاج لمآ قروسما ةرسمورا ميس رار رط ننال الجر يفتح ررشو رج 2 نملك

 رثاتم قكروا وأ و تلؤثو تمل لاروا تنطلس وخد لت با - التوم لاقى دعي كت دن كب 1س

 اخت ادخروا قاوم ناطسمك رك نم رغل نو لنيل تقفو قارا ليث لوس سك لات ارخ قلاو آمل ايل 1 نيقيروا لوم
 ل ل

 ٍنقْيِرَف ْمُه اَذإف ُهْوُدَجَو هللا اوُدبْعا نآب ىأ نأ اححِبص ِةَيبقلا َنِم ْمُماَحأ َةوُمَ ىلإ اَنلَسْرَأ دلو رييمادر تا

 موَقلي َنيبْدَكُمِْل َلاَق نٌوُرِفاك قْيِرْهَو مهم هِلاَسْرإ َنْيِج ْنِم َنَوَنِْؤُم ٌويرَف ٍنْيَذلا ىِف (مهَّنُوُمِصَمَْي
 هب اَنْ ام ناك ْنإ مُنُق ُتِيَح ٍةَمَحّرلا َلُبَق ِباَذٌعلاب يأ ؟ةَنَسَحْلا َلْبَق ِةَئيّسلاب َنْوُلِجْعَتْسَت َمِل

 2 قرم ا مع مور لو” و شط 4 وما را لاب موو توم مر يسع 0
 اولاق َنْوُبَّذَعَت الف 40:9 َنَّوُمَحَرت مكلعْل ِكّرِشلا َنِم هللا َنورفغتست الَه الول ٍباَّذَعْلاب انتافاقَح

 ” ٌكلَعُم ْنَمِبَو كلب اَنُم ءاَضَن ىَأ ٍلْصَو ُةَرْمَه ْتَيِلمْجأَو ِءاطلا ىف ٍءاَتلا ٍتَمعْدأ اَنْرَيطَت هَل انرّيطا
 موق مثلآ لب هب مكانأ هللا دنِع ْمُكُنْوُس مكر بظ َلاَق اًوُعاَجَو َرطَمْلا اًوُطِحُف ُتْيَح َنْيِبِمْوُمْلا ىأ واو م و ل 1و و جم مارح علا لا رم سوا و7 4

 لاجر ىأ ٍطْهَر ُةَعْسِت َدْوْمَن ِةَميِدَم ِةَْيِدَمْلا ىف َناَكَو َّرْشلاَو ِرْيَحْلاِب َتْوُرَبتْحُت (ء)َنْونتفت

 اًوَلاَق ةَعاّطلاب مْوَنْوُحِلصُي الَو َمِهاَر لارا ْمُهَصرَ هن ْئِصاََملاب ضرآلا ىف َنْوُدِسُفُي

 ا 0 ل 000

 ويرفض قو 50 ل ا و ا هلخأ ته
 7 52 را اس ل ب ا واد ص ل

 «م.) َنٌوُرْعْسَي ال ْمُهَو موكرفغ ليج فاتنرابج ىا ارخم انركمو اًرككَم َكِلذ ّيِف اًوُرْكَمَو

 ٌليربح ِةَحْيصب (م) َنْيِعَمْجَأ ْمُهَمْوَقَو ْمُهاَنكلمأ ُمُهْلْرم دانأ 'مِهركَم ٌةَبِقاَع ناك فيك ٌرظناَف

 ٍلاَحْلا ىلع هُبَصَنَو ةيِلَحأٌةَيِواَح ْمُهتْويُب ٌكلْذِتَف مُهَنْورباَلو اَهَنْورَي ةَراَجِحِب ةَكِئ الَمْلا ُيِبَربوَ

 مْوَقل ريم ةيال كلذ يف َّنإ مِهرْفُك أ مهمل. اوُمْلظ ام ةَراَسإْل ىَْعَماَْيِ ٌلِماَعْلاَو

 «دم) نوفي ًوناَكَو فنا هَ ْمُهَو ِلاَصِب اًونَما َنْيذَّلا انيَجناَو و ُنْوظِعَتيُف انَتَرْدُف «م+) َنَوَمْلْعُي

 نال تقلا را فلل ُهْنِم ُلَدْبْيَو ُهَلبق اَرَدَقَم رك ذاب بوصنَم اًطْوَلَو َكّرَشلا

 ليون ِنْيتْرْمَهْلا ٍقْيِقَحَتِب هك ةَيِصْعَمْلا ىف كامن اًضَب ْمُكضْعَبْرْصْنَي ) َنْوُرِصْبت مَ

 مْوَق متنا لب : انزل هز نب هرَهَ لاعرلا ذ روتاَعل ٍنْيَهْحَوْلا ىَلَع اَمُهنْيَب فلآ لاَحّدإَو ةّيناشلا
 ه1 4 هّد مام م < و هر ردو كدر د مهزوم د
 ُنَم ٌهَلْهَأ أ ٍِطْوَل لا [وُجرخآ آْولاَق نأ آلا هم باَوَج ناكامف مك هناَع مو َنُولَهْج



 هاا 50 0 1 500
 هوم رست ] 7ك #1 لما ةروسءا ةرعبجراب سي مدابج ملج» نبي اجر يفت ررشورمج 2 نيل
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 0 0 3 تم مر ١ ل ع ها ا قانا يول ا الا يو رم هرم تا هو” ل را
 [هانلعج اَهَنْرَدَق هَتاَرَما الإ ُهَلْهأَو ةنيجناف لاَجّرلا رابذا نِم هوَ و رهطتُي سانا مهنإ ةمكبيرق

 هرسدر+ نواس سر كدا لو © عوتش 5 دام يدور دوس ميو رو ياو اا اا ىلا !5/ 0
 مهتكلها ايجسلا ةراجح وه ارطم مهيلَع انرطماو بادعلا ىف نيقابلا دع« نير بغلا نم انريدعتب

 َش و
 م 2 5 - جو ا رق ا 2 م ىلا مد 2 و ا دج د لسا

 3 8 2 اي مم ما 0 2 ١و 0000-2 5 1 آد م ا

 اهليِهْسَتَو افلا ةيناثلا لاَدبإَو نيترمِهلا ٍقيِقحَتَب هللا ءْمُه 5 ىفطصا نيذلا هدابع ىلَع َملَسَو ةّيلاححلا

 ا 2 يم 5 066 رم ماسر لا نا ع سم 6 ا ا ل ا #« رق

 اهأ ىآ ِءاتناَو ِءاّيلاِب همو# ٌنوك رشي اما ُهُدْبْعَي ْنَمِل ريع ةكرت ىرحالاو ِةَلْهَسَملا َنْيَب فلا لامخْدإَو

 اًهُيِدباَعِل ري َةَهِلأْلا هب ةكَم

 ار فود ل ناوس_هرل تددايع ىكرشلا مترك توك السلا يع ٌعراص لاح ك نا لاي ك دوم وذ مك رو ل دال

 كس لع كول ماولاو موق ريش امك هك فس ماطسلا يلع اصح ني رثتم )كل حرت ماب( لن ساي كس نيد )دج كم
 تول مناع 20700 ازذعري راك ا رام نوم مر لل تسل هرم )وم عد كار ئملج ل وأب ارذع ياه ٠

 نك كولو و( ةاجوم ظوفحس باذعروا) اج ايكم ري ملم قلت لم-ةتساع شارو لادم( حرفك ) تءاساسدألا

 ا رمل ا ل )لن سد ل وقفل واسس دارو نست

 مي اط رلتويلو: لاس آب ظفار جايك اي آل لو وزمت لحي يس ساروا ايل ايوركم ادا لن اطوكاق اق ان ريطت لب للشأ اذ ريطا ٠
 م باعد كولد و قت متنا -عس لي مكس هلا 3 ببساك تسوى راهي ابك س ماسلا داع ٌعراص_اماجدم لكنك

 ادغ بسر اهأل م لج 1س لوبنا_ك ةس كد حرالصاروا كت سك يكد اسف لبي كلمت صو ل ( ومث )مشروا سو اا

 ع لي راياجوك( نيتؤم) نيقلخ ل ناروا ٌعراص تفو كس بشرم اعلم اك
 هس دا, كس نقل سنا مكس لي ددبك سس ثداد كنار( تس اهكاه ذب دجتاس كس لاؤلود ءاتروا نون هنتيبتل دوا هنتيينلا)
 لوود نلوقعلروا نلوقنل) نإ 2 لكإ مروا ( حس لت لولاك نما لماع جو لا) كت قاووج ومنو لس لس اج

 لكلا كاك ) طه م: لاو كياروا د د لاج كياروا( جايك احب قت قفروا القال لي «هلها كلهم را لن تأ رق
 رواد كانلا فس مت اوم ماجا ايكا كى اح كن لا كة دوس_لومدت قربت تأ كل اح راهب دوا ( قد فس مك با عر ولازم
 نلا,يوس ( لح د ربك دوك وتشرف ناري دوا دهب دذ كس قرا كل وتشرف اب اعل لكم السلا هيلع سر تج) الا كك الب وكب سس نا
 - ثعاي كسر فكس ناء لل ذب نارمددج لكك
 كح لوك لا جس تربى ذب ل عناد لاريشالب( عس قشماكوراشا ا كلت اع لش ساروا تس لاح اني ب بوضنم ٌةيلاخخ)
 ول وكول نلا ىد تاج مروا جاي ىل كل ساو تعتاسس ىلا لجأ نو فقإو س لاني دق قدام دوا ) لإن مج يح اصدج كا
 لوهناركب ج مالملار يلع طولروا ( تس بكرش ) تن كح وج دوا ( كح بهي رق كس دارج داي هوروأ ب مالسلا هيلع ٌعراص) سال نامياوج

 بون اطول ع تيصعم ليرد ل اجروا )ومراد مقيلاون ةرو_وب نس كم اكاك لايحب متايكل يا رفعت مق ياذس
 توب اسكس لودرم مايك < | روبب حلاو ىلي حس لا هموقل لاق ذارواهررقم ركذا لب تل لاك جو لا تس

 كح هزمت وفود للي مكسسلا وم لثاق تس م اهنا هس ساروا )و جس دكت مل اهجج مقلب لسلس ارك رك نوهت وك قروب سك ىلا
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 نوح مورس عم هنأ ع8 لل ام جروسءا ةرسبفو را مه رابج لج, نمل الجري ررشواطج رت نالت

 -امكسدإ لاب فلا لب لاوترومت ل ولو ورك لم ترق ل وود ائي درك 9 زعوأ زم :كلاي نكسر ىلإ

 2( كو )و: 02 2 م السلا يلخ طولا شكري لن ناب لكس لا زب قس درت باج يلوم وقاكن اوس

 مت لباس وبي لكمالسلا هيلع طول زبي قد تاينوكن يقل لس ناارول ماسلا يلع طول فس مهوس_ لن غب فاصو كاي سب كأول
 لك لاو رتب وو رمي روا) اي داسرب تيب ك نرخ كاعد كح لا فس مجرولاقق اهكررل يدمج ش لولا فس اج هد( الب ل باع ) هس

 نا !ييَم رجس ا ) ب آروا اوتار : اكد 1_2 ناهح هك اجي ارو كلج وج( درك الب كن وكون انس ل ا
 يس رتب طلا اي ؟-ايكب تن لا نيب“ ةليماعز نا تارباخ ىازرا 2 2 فد رقع كح هدب ( تلكالب لك نيكس
 ٠ -لو تسد يرش ( كا )يلام هدا
 ل لتر ومن بس انالاكسغلا نايمرد ىكورنمج لولو رولا نيد لدب مس فلا وأم رحت سودا انحكر ل باكو رمت لانو ىلع هللا )
 -( نه تأر ل وود اتدوا ايل نوكر شياررطىا

 نم ةعبرا كاسج_ ىلوعرورجهلدذ- نمر ثيم ورع لس ان اكن وب وخلا .طهر ةماعلا دو نق“

 رورجب مج طصر مكتسب لاكتا_ جس ل الدرجات باج كب اوج ل لاكغا كيا تي ذقن كل اجد نس ”نالاج بحاص . رسيطلا
 خنث قشمروا جس درغم تفل اكس يب باوج لوم لاهتسا هيك ورغم كارم <

 كوم ما اكن اكل ع ترو ا لإ تع ذيول سس نيف < يئانيتسا ورم اك انا .مهان رمد انا
 -<- فوزه ل وعفماكن ولعجت كل ث ج اياناتب اال بحاص .ةبقاع
 -+ مدقعر# .هموق باوج ناك امف

 هي اجا ذب اسك مافيف وا ةرنم < ل ثوزنمجارصودروا يماهفتتسا ىلوازنمت مت ريخخ هللا ءل لأ .رييخ هللا

 ىكلاتت ادضوكم وقس لوبناروا كك جيت كنب جن لاي هك دوت وق ب! بحب ماسلا هيلع ٌعراص ترق. ٠ :4 رش د١

 تعا بليا لع نب لا ر فود لع نا- اعدم مم نم ريح ول تسود بسس بسر كس لئا اجب ل د تاكد كت يرن ا دو

 هي آريس ةاهكررلال باذع ومر بخت جلا غلاك هكر داك ذة نال وجاك ورف اكو ورا مسودروا لكن نوم

 ياش هركرافغتساوي ولحس ىلاخت اد: ككا باع ذكي لط تصر اجب كت ايكوم يكس تل ارفع مقلب
 بج _ نين نادثم# دراهبتروا مبدس اك وتدعم اق راج دك نقي ول لمسك ايو باج حلوم قل وج جوست اسكس تتر و

 هس مالسلا يلع جراص تيرطنت لبي بانج لس للا جس ايككماديب راتتلا كيا لع موقع كر ورش خلك بسم كس لا هذ قيس

 ولبس يك لا رواه لع تنكس دب لامعا ىلا هداه تسوى داس وا ون مولعم عررط ىب اوكا دخ لامعا داب يار
 -<س اندم التجلي با ذعتس جو كرف ا

 ل لب اركوم تت فس لوهنا د سوت قف لع تديبط كن نب تح قداف ل نا صون لير يشبك دوم قل جس داش
 هي وصنم رول اكوا ايل لمكن لا وربع نايسرو كس نا_ولاؤركل رك ولاورمكل نئادوا ماسلا هيلع ٌراصوكت اد خم آكل ايكو روشم

 لاهتارغ نيل سيفو عرالطا كك اقل بصبر يك ستكر[ نويت كس ناولك تون كب دج دل رك اكو دول ايكوم دايت



 هو مهرس ع1 4 ؟تاط لمأأ ةروسما ةرسورا يا راج رجم نا الجر يظن ررشو مج رت نيل

 ملك اينكايمرفوكى ا-ايدركك الب لأ فس ىلاهت ا دش لي كم ادلقا لكي كل سا لأروا اي درج لاب ب لوبوصتميس داس كس كا فس
 اك وعن قطا ا لير وا ايداع هزم اك ىذابلاب كنا سينأ ذمتك قلج لاح بيا ذس لوما

 وتلا 1 تكس يوركك الب يبدوا ل ذب ناري تجي كمل نا لايقسإ ىنلادوار هش قو راب كح نارك ومداشيا

 حل ركلاو تربت لول س لااروا لت لاتاثنران يس كس تقادص لكم السلا يلع ءايهناروا تسمو تردف لى لات ادخلي كداب
 - قس لناس كرافكروا ى سس بازطع-ايلايب ف اصول ولاو نس د3 تى اتا دخروا نانو م فس مارك يامر ف يت

 جس دج مت ىك شسوىكنامجب اكم وق يا نس ماالسلا يلع طول ترطتح_ج رك اكم السلا يلع طول صعق دعب كس دوم وق
 ارو ىلاسفت تءاشماوخ قب تس لودرم رك وجيك قروب ليو ديشإل حس ىكتحابق كك اوم تس كى ذاب مالغا نتي لم وم
 بوف ليل ايخ اك زبك اي لرش كالو م سم دز كك تتسا متايكر وا اج ذاب حس تلاهج لا قيامك ايارفري ىلا سك
 قئابتمدا نت رازي ب ل اد راوتر ل نارا طاش يدوب هس موق باج اكس ا-هس قد ىو ماك تدابط

 ايلركم ارا دتخي اكس نس لورفاكي جب بهو لا سر هشام السلا يطع طولرواوورل لم خب سا كل كس شيب قس قف لات تس نا
 طول تيرطرولابدركك الب ل انبي ماج ملل ماركو خيسا هوك سا لك يأ نس ىلاحتادخ ف ايلانب ماركو يأ لي ملسلس ارا
 ريتا سسكس موق وبي كم اطسلا هيلع طول تررطخ بلا هكر طوف كس باز ةييسا دوا ناس لكن لاوكن خم كس نلاروا السلا يلع

 نا لكني كولا عازر نادم نك فيو قوام كنان وكعب دق رب

 ساروا تس لكنا كك وب كألب بسك بس لبر تاس لجلك راب كل ورتب ناك يآ زادئا لا باع
 نت ا« وفير ختى راس بكر وا تك نابي فير تناك رواد كى اهتادضر كج ساب دوم مكرنققي ر وضحت ؟دعب كس نس ان ايبازع كك
 ىملاهتادخ يم ب [ قت دضتاسروا جس تافص ى اع ىاوروا لب اسرف اطدع لوب و(لودنب ةيسا فس تاج قت لات ادض فرص
 دهس كرب وادا اي تس بس« ارب يراك انيك شح ح لزج نلا ىلاخت ارخروا ليم” السرب لودنب هدبْذكرب كح

 ْ -باوصلاب مل داو

 « لوم انتر يضأىكاهريثوداي لش دماج
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 ناو اشو لوفر

 2 تيبئارعو لدم ان قراوادجب كتانع ا

 ىردايرف قل ودز ترين
 هس لظاد لاي بينك تس يق
 ل2 قكن ب رك جردب جرد ل باب كاتم اقرا
 تاق فاكس تا آنإ رم

 تكولس فن ني
 حراك اسان ةساسفا ساري
 جهان

 جسام لوم نافع بس تيم الف
 نست ايانشس اكل ودم

 هس نكم الق انوجو هت وراي هدعإ كس ةسرم

 تاك ناروا ثيم ايفر وص

 كشر انتى نوت ادد

 لولس ف ان

 صصقل روس

 روج كى اروا باوخ اكن وكيف
 7 وج قر رف تر قي اكرم يدب لكن وكف

 لايق يك ورب للك رعت رنح
 ىرتشلاو كن يرواورلاو ل قوم ةررغح

 كنك ك أ اي جددد

 رخل و قاوأك كومت
 ا

 ؟ت نول مري
 رهمج 2 كده رمقن

 # قلخ نما هراب تسربف

 سلد كا 0 تثال

 تعاونك نب اشم تلم ريق

 دري تنور لل عرفت

 ميزا لن قظعسمد

 راش كى وم عررعح

 جي كك رطتاو ثم
 ميناس نوع
 كراس فال

 530 باع ملا امعب لسد ا

 ك رطر جكس ف ركرولخم لعمر شاي كا

 دكة ببيت قت

 تاياوج كس تابع ةكسرافا

 تس ليث نر اط لولاك رد ثم
 ناو ناش

 قكلدب لالي رج
 دكار
 يبلطم كب وأسر سو دو اين لا

 ىلا بح ءواج بح

 ابرج سوك «تيارب بيدالص كى لقانا
 رامغاا«تمعارب

 نامي !اكبلاطوا
 ملازا اكن اروا كايا تءاعئاوم

 لوز ةناع

 حس ءاددع ذاك يا ضب

 كرم لاس قجاكت لاسر حرر كريح لرب تسايق
 كيري وا قس نلا«- لين ليتل وثب نرد وسد اج

 ب تفاط ثسدالاب

 لي تلف اخ وو كلعاو سوم لاك دايت اءايجنا تاز



 مدابجج , ننال اجريضت روس رن نياك

 ىااركى وي إب

 < لوم تاودب كدارفا شرف قد ارب ىلع ولنا

 م دما وت ف "اور نوم اغا

 نايك سار وانا اكن ورا
 ليام شن كس كك يئاسظن اكتلودو لام
 لاب كلو زو حيورعروا سلم كيندر

 قرف ارو رظن م لوادي درو لوداداين د
 ىو اش

 هراكل زم
 لرفع اي دلا تور تمرواايذ دلل ترا
 بالقث اهيا

 لوب سود قوم ستوب
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 لوزن ناش

 لارا كيش ليا

 نيد: ىلا

 تاناوتكو لم اشم عسر يف

 < لاج ىو لم فرص ىلوم سنا رد ىد كمل اخ
 تقإ لم باقم ترث 1ى اك انوا لايماكى اند

 هددع كن[ دلاو تع الما
 تلاع كن منا نم ب ب ولقلا فوض

 ناالطب اكرافأ يقع
 شراع لاا

 تكول اق اطيل

 هما ه1

 < لو لما قريش جلب بايسا

 تروم اي ترروصر اجا لن ويصنت يشم

 راكد كي

 كول سقت اليل

 ىاعقطلمق |[
 لاب لاو و رورغ
 ابي واهت اعد هس انل_ ماك عى ذك ع اهادغ

 2 -ت هالي





 مه:رسأوراي

 موأ هع

 ىلا نم تافه انتبلاق © ءاَم ٍءاَمَملا َنّم ُمُكَل َلَرْنآَو ضْرَْلاَو ٍتاوُمَسلا َقَلَخ نم

 اوبن نأ ْمُكَل ناكاَم نسم ئةجْهب تاَذ ُطْوَحُما ناسا َوْهَو قيد عم قْ ا
 ىَلَع مهنيا ٍلاَحْدَِو ةَيِناَلا ٍلْيِهْسَنَو نْيتْرُْمَهلا ٍقْيَِقَحَتِب ُهلإ ء ِهّيَلَع ْمُكَبَرْدُك مدل "اهرَجَش

 «وَنْوَلِدعَي د موق مه َّلَب هل ُهَعَم َسْيَل أ كلذ ىلع ُهَناَعِ لاول ةَعبّسلا ِهِعِضاَوَم ْيِف ِنْيَهَجَوْلا

 راهن اَهَسْباَمَِي آَهللخ َلَعَجَو اَهلْمآِب دْبمناَ اًراَرَق ٌضْرآلا َلَعَج ْنَمَأ َُرَع للاب نوُكِر شي
 ال حلبلأَو ٍباَذَعْل ني ”اًرجاَح ِنْيَرْحَبْلا َنْيَب َلَعََجَو َضْرآلا اَهِب تبن الاَبج َىِساَوَر اَهَل لَعَجَو
 رسما حن هت 3 زفاف فرك للا ْعّم لإ َء رخالاب اًمُه ُدَحَأ طِلَمْحَ

 ” ٍضْرآلا ءافلُ م لَعجَيَو ربع ُنَعو هلع ءَوُسلا ُفِشْكي َيَو ُهاَعَد اَذإ هكا ةنن قل ايورعملا

 دوست )نو رك ذَناَم البق 0 ا

 لإ ماك ُدِشَرُي ْمُكُيِدْهْي ْنّم رن ٍلْيِفَِل ةَدئاَر امو ٍلاَّذلا ىف ٍءاَتلا ْماَغْدِإ هيف ةيراعختلاو ةَيِناَقَوَملاِب

 حيزا ْلِسْرُيْنَمَواًاَهَن ٍضْرآْلا ٍتانالْبو اليل مْوحّلاب ِرْحَمْلَوِرَبْلا ٍتمْلُظ ئف ْمُكدِصاَفَم
 نا ين وول رغب قال ىتلا فا عيال فل هلل 000

 اَهَيَلَع َنْيِهاَرَبْلا ماَيِقل ٍةَداَعإْلاب اًوُفرَتْعَي ْمَل ُنإَو ِتْوَمْلا َدْعَب ُهُدَيعُي مث دفن ّنِم ماحزالا ىف َقْلَحْلا ْءَدبْي

 الإ ٌركُداّمِم اًئْيَش ُلَعْفْتاَل ُىَأ "وللا عّم لإ َء ٍتاّبئلاب ”ضْرلاَو ٍرطَملاِب ٍءاَّمّسلا َّنَم ْمُكَفْؤْرُي ُنَمَو

 نيش َلَعَفاهلِإ َيِعَمَنِإ مة َنْيِقِدص ُمتنُك نإ َْتَجُح ْمُككَناَهْرُب اَوُناَه ُدْمَحْماَي ْلُق ُدَعَم هلإ اَلَو للا



 0 3 : ١ د يع 1
 10 1 ا م 1 م نأ رع هرعت را مع مداح ملت 0 ماج هس نا ساو م رث ناع ام
000 م م م 121220يميييويويويويويير مع 1 1 1 1 ز < < < < <+(زذزةز>ء 7

 

 تج 3 1 هج لا اللا ا 28 0 02 0 نادرا“ . ا

 ةكئلملا نم ضرالاو تاومسلا ىف ْنَم ملْعَي ال لف لّزنف ِةَعاَسلا ِماّيق ٍتقَو نع ُهْوَلاسو ركْذ اسم
 2 2 ب ا مت مقلق + و نم وومراطتلاب 2 رار“ ا تقف 3

 قو نايا مُهريغك رافكلا ىا َنْورْعْسَياَمَو ُهَمَلُعِي ' هللا ركل الا ْمُهْنَع باغام ىأ َبِيغْلا سانلاو
 لا 00 و 0 ل 0 00 ل ا 0 ع 00 3 ده ة سدو

 هلصاو لاذلا ديدشتب كراذا ئرحا ىِفَدَو ًءارق ىِف مركا نزوب كلا لَه ىنغَمب لب :::نوفعِبي
 كلا

 د حاتز . 0 - ّىَأ ٍلْصَوْلا 7 هير لا 0 كبل دبا 0

مان نراتا
 ل يو

 000 : م

 فرشك ٍفذَح َدْعَب مْيِمْلا ىلإ ثلِقْنُف ٍءايْلا ىلغ

 ةل#اخ متري -اياسرب لاب تا ناع [ َك هسدابتروا ايكاربي وك ع زروا لولا أ فس لش ثتاؤ هواي يع

 تسل تنال ةفيدح قئادصحاففلا) إب هيل زك لاي( ع تافنلا تفم فرط ملكت فيم بان ل اعنا ينل )

 رايق يا )وس اوك قسأرو سس نا ارقد نلت م( ترروصبو )راو قلور ( ند كاب عوف او ىراول اج ل“

 دا بس ناس إب املج تاس لابي هسلا ءاثنا) ادغى ردا ايل( ت ينال وعد ترث

 اضرب ح قيرط ل اوراح ل ماي فلا نايعرو بس 0 لونروص لولوو نلاا ري كوع كسر 1 ليش مرر ل

 عارم كس رقلا تدي ليا دغ اسود قتاس لس ثلا أر م نم ؟ كح كح دعب قلاب ماك ا )دجتاس كس فلا ( تاي

 كح نولاو سد ةيسامل )اني داكرا رون ذ فس ل تااذ وو إي( لت نس كك ير شو وتتم قرس ووردت اس متنا ) لج هك

 و” نان حس نمل ) ةسانم ثابهب لصتوب رطاخ لكن مث دوا لاايددت ( ل جن ) نل يرو لس لاني لا لب نيرو( سل شن لاكن ا حاس

 قرد ع نا حس رسدد ياو ل وشاي روشر وا ب شوج ) لاب لصف دح نئايسر :كس لاذ يد 0

 كح فيلل” وج رك 3 جس قد ايرف كرا رقيس دج تاذ هواي - لق أ ةتكك ( واريح وت لكلا ) وف كا حس لي نلا للي ل تس اد
 0 مها( كح لاورسو دروا لحس كساد ةسداكي) تاع ورأر وو تييضموو رواه هي

 ايك- هس مام اقاك اكن رقت ن رق ااصكيرب نتن ع ىف يساوي تئاضا لش ضرالا ءافلخ ع اناني سف أسس ل نال

 ات نورسك ذتالفل كيد نك ءارق هلال ركل صو نوبت روب رع رول ع تسب سلا متت اد رو 20 ا

 0 لاذ وكات_يت نورك ذت نع لأ طفلي جس 00 هس للقاح ريل نس

 ىلا” امجر ف زرط ىو وصلا إم يرابمت ) ح لي ل ا تن ا ول نو لك بر
3 

 د

 لدا ولى ةاوج وج روا ( ريل رؤ كح تن انا كس نكن نع نسر هزات كن اما ع 00 00-6

 بتأكس كإج 7 ةماعلا تح ادخدوا تاس لس هللا ايل لس حس نيس. 1 واح نع تيم را يابا تس كلاما 0ك تس

 اديوراو:تلا( لاا: سمر ءنطن) تلم أد مور اب لوا تن 500000 0 2ع تاو ند بول )كل

 سس ) تس نا آس ايد قذر لبا جوا( لج دوجوم يلو م ا هد دارا لاا أ ها ع

 5 كس لا قت دج كيا لوتس لبث لوزن الي روك قلة مع ادخ لور واتس هقلا اين( ل 1 نقرا رن



 دا حو 6 200500 وسر رس راي موع 2 ءايج مليت» نت ار ا وذ 2

 2 مرلا ورك ش( تجب ) لبد لب اك 1 هب مكعسا) يب ميك ميار ا سوو لوكا وسكس هلا روا نكس ان سبل ارمود لوك

 0 م تتلو حتما لن لتر افك رام ماني قبب تلال 2 هدول لس ل عاد دوا داس هس ريل "ند حنا ا)

 00 "لد ند زاروا نونا أ كح دك  آ ( لوم ندافع للاكل نفاع

 ( كقو لك ) باك ةنساج أ( هر و رافي دواس اتناجوو) هس دقلا( اوم )  انئاج شل( زج لمتوا حس لوب اك ) بيغ
 قورقولا-ه مركانزورب كرد ظفل )< ايكومدوب و تسين ( حب له تت ليز هس بشسإب كح لل اب سانا دراي د
 كل اد ركل دب حس لادوات -امت فكر ادت لي لسا _ عيتاس ل درشم لاد عمق ردا نأ أ رثس لورعودروا ل تنأ رق

 تما ت١ قلعت نق ملغ ن لا ( يتوج لسأسر ا ايكو اننا تسد "تدع مم م رزمتر وا اي درك م ادا لل لاد

 لا رللب - ىلع لبي كن حس فرط ىف لسا ا دلي ( < سن 0 0 7-5-3 لي يلادعتا» أ تسر وأ كدي ول تفواك ذآ

 نومع_ج ركومذب حسلمت دي لج ارسود هس ذوق عس بلقاا أ .نوصع ظفل- له تسد شبس كتل داع فرط ىلا

 -( كسر ف عاف ميد م دوم كلما عسجو كد وم داوشو من إي داق نويمع لضرو

 -< فوزكر تي كل كح بارظااي ع يماههظقتما ورثت < لبو 6“ طقم م ما .نسما م ل

 2ك ديرك خلا تاومسلا قلخ ىذلا ما ريخ مانصالا_ كوب رط للا تدابك ى يمر حاسوب مط ما رواربل

 ايكايكركذ مدقموكه للا ظفل ال تنفو كس ىلامتبا لاوس لع نوكر شي اها ريخ هللا تين لكس لاتباع لأب ل
 لاوس سسكس ين لي لادكتر واايكا ايكرخ ةموكركذ كس .قلاروا مدقضولم انمار ري عش وعي لاوس ل ىي "خلا قلخخ نما” رواشس
 فوصوم جو ىرول ري اجو داق حس زج كنا نأ ؤ الوالي ارت بستم كل ياه 0 ران اك ف اصوا 2

 نم ذك اهكيدركم دق حسا ل لص اوس [رف عل ل لاوس ماتت ال ركز ل وتب قع كرب ركع تالاملاب

 ركذ اك وي وف احا يدرك م رقسوكه ثلا ركذ لي نا ا-< تالامكلاب فصتموج اجو جوتمفرط ىكدقلا ركز لكلاب ركوب نر داف

 لامجاكى هاب لين شرما رصطقتم عار ول توج رراف نك فروا حاجب رم ؤم ىكك يب لاوس لتتتنل_فرط اوس لاما
 راواكوم ءارتم نه ل ترروص لا_ بس اين "اي دارق را قلبخ نما ل 0 كوم لت ورط ل اوس ليصنل نان ذتتس لاوس

 نان قولا ل راو قرا اك يوم زوطتم ل /نوكرخب اماز#ر تنك لع مم فو زرع ساه ريت ىف ا

 0 ليج وكم طافلا هك ئرط يا ريخ نوكر شي ىذلا ما اريخ اذكو اذك لعفو
 ىلإ ىق فيا ذ_ ماومجي ورك انرك راش فرط كلك ا لب ل_ ركض وصرت سس دفا وكت ايما لت . تاسفنتلا هسيف

 رس فتك كار حروا فلذك كك قا ذ لس نت ء يدرك ادي نيكو عضد فيقع

 هدر راشا لس مالعرسشا فرط كى راتثلا مايدقتما لي هللا ءروا_تسهراشاف رق لمرور . كلذ ْ

 قل ناطور ل را رو ا روع وكاشلا قلن ح لس 0 رزوايك لل لودع فلو .نولدعي

 نإ تبدالا رثرجارو لس ركذ ذولرتلا قس نب قوم لاس ك ري

 لي لمجال رتب نكي ع ع وب يلم دعلا قل نما لت لوبتمكل اروارلم ضرالا لعج سما

 تب رض 0 تراك يا تس تابج فل نط ىئاروا ةساج ايل م بارضا حس لحج
 5 رونو ل ا



 ة؟جاءراديآ 4اع) لماوروس مرورا ١ مم مدابج لج نللالجريضتح رشو عتب 2 نما
 للم بط كب نايمرد ل دي جو قافس الفوج لاكش حس نولسو تكرت ىلا ذ كن يي زل للا .ديمستال

 تاتى ا وب روا ىلاي «نلم ز تشد ل كس فاكرك قش لد جس دارم قرع تك ترب سس لان عر وضوس راك ن ردت
 كح وم لوؤوفا) قار ذك كل ابج_جسايدامج ذس لوس كل واهي طوس لبي ىلا ح

 ورب قرعتم ريص نث“ لعج رلروا كد بوصنسس بو كوم لوعفاك اي لس قلخ ق*“ لعج رلأ .اهلالخ

 6 اجومدلج ك ىلا لوعفم لي لوعفم
 _ لوبطم خم ةيسا رة .ىساور

 اعد احبك اعد بكت قتل رارطظا تملاح#_ جس ف وثوب اعد كى ا تمب اجا كرت هراشا لب لما .هاعد اذا

 ا

 جس دارم ني لكلاب نب .ليلقلا ليلقتل
 رورض فارغ كلا عس نلاس 1ك داجبا تدبر هداعا وف لج ف رخسي بج لس قالي تبا لل نيه ربا مايقل

 ورا لوم ووروا حس فوثوم ب تار دقم نش تابنااكم ايقو تعب لرد لو عراو يلو واما ليلك ارنب يوك دج اي نوم

 : لو هس كواضب ىماق ناهي بسحت اء دقم»وروا قكدب كتم ايق تبغا لج - لرب
 انو ملاعاكى لاعت نتن قش روما
 تانومرواق اكن ناسا

 -انبر ووجومر اع يئاكت يرياقت لش هدام كم رشاتم_!>
 2 كت يرلباق لكم دعدوجو لع تاتئاك هدأ حررط ىا هس رجاظ ح تاينآن او نوم رد اند ماع اكرتلا

 دس او انب لئات لاق سوي انوم اديب هرابود اكمل اع لش تم ايقر جبس حس
 ليم لاو لبر تق توبتي كرش با لإ مماقل الد رول قب حو تدابع نق كس ثلا لي .مكناهرسب

 ةناكاوفجلا
 لع فيروس اح هللا هعم ل لوخ ضنك نال الجرو اهق يس اج نوب هعم شرو < تياكج روطل_ . ىعه نا

 قار لاثاو تجاعّك
 دارعحس نت ضرالاو تاومسلا ىقرواد+ نهلكافاك ملعي_ ل قكمم ليتك ود لي ا .تاوهسلا ىف نم

 هل راش حررط كرب كى هي ءادتبم هلسلا رواسب لوعفم بيغسما دوا سس تنضم كل كاف للون تعش رفروا ناسا حر داش لوقب
 قب د ند ايكو راثشا فرط كن 2 وب عطقم شال رك "«نكلا” ريض كل“هلا“ر واس ايكو راشار لاك هملعي

 لا ترايعو رقع: هللا لئافاك ملعيروا وم لدي تس نا بيغلا رفلروااوم لم بصن لكس جو لكن وب: لوعفم نم كح

 لمن, انشا لابي الا_ ئلاعت هّللاالا انع ةبئاغلا ضرالاو تاومسلا ىف ثدحت ىتلا ءايشالا ملعيال لقد نط

 دبل جس لن يدك رجاظي دج اك ةبانئام نلاكم ترافل كس 1م ال اندم تانماك جاك ىلاهتدفا ترو السوم لت تل كس
 و ريفاعي ل ث-سيعيلاالا وريف اعيلا الا .سينا اهب سيل ة دلبو بج انكس اجاب امب ىكل مس ماشا سوم تس كل واج
 روطب قبب عطنا قسم تغلكس مي قوم روفر مدكاددم لدم قرر مالم وقبر وا_ جس ايك ايل ل شاو لي سمينا وك سسيعب



 «4 جاو رست ؟”عاط لممأ روس, ؟هرسبنو راي رابج لج« نال الجر يفتح ررشو لج 2 نياك

 ش -كتس اتا رولر مك لدب

 كس لابس انعكس ماهفتسا ىف لابي هور جمس ريض تاسهس تونس مالعرسخ جس ىسم نايا

 رنرفي ناكر قاد نطو تباع نآ دوا ىا-تس بكرم نايل طفل بسانمر يضاوتاسكس ىتمروا

 مرور كرداا ترث ل ايع نبا تير ضحك هس لاذ له تم“ لب لش لوبامأ كت ضلو ري رك .لهزتم لب

 هس يكرركتلالورب خللا مهيلع ك رادت ما ترقى بعكن ب يلاروا ترظحروادجتاس لس
 تءارق لبي غلباتفل كل لا كر ادا سود بكر دا يأ - ليث لا رفركذ لضءارقود لكوج فس مالع رم . غلب ىا

 تءارقىرسد هس قحالتو عباتازفلروا هك ردا و هغلس “لج كوب ىملع كردا دق انج جس ريم رط كتل
 -هك كرت لي تكالب اج احاجالوب نالف ونب كر ادت ين انج < هدا فرط قتل

 قائده ايمناغازلا ب اهب ىا قس ةاطرش فرط كل 8 50 .ةرخ الا ىف مهملع

 0 نكاد و هلا سسيلا فرط كل جازم قرا ما فتسا لمت تروا ةامابكا ذكر ين, قاس
 كس تما ارم ليفت حمر ىف لأ كدا ظفار اجاعكر ب قس ادكى سف كسب تدوس كرون |

 فكردلاك ىف لسن توصى رمودروا نس م لثأك يفي يجلب تس ايك يار ف هللا ما ىدتا تجد < هدانا فرط لكن وب مش

 - لي رافرك م تلابتجو لول قربك دك وم قل ص لير وا يب مشو للاكب اس كس تمايق مليار
 دل كارب كيل نعول | اس قم اي دعب كس لطروا .اهرسك فذح دعب

 خلادمحلا لق امتع [با_ قع قلتو تلاسر لتي ابي حس تروس عرورش قير ممل :لوت اشو طار

 ّلارف لج سليط لم راب لب تأ آ خي نلا- تس زا اريح قش <“ 'قلخ نما“ تر ؟دعإ ل .يطخ غل روا ثوم كلاس

 هيضق موزلاك لالي ىكادخ ح ىارواات كس يكشا كر ظن راكع نومك ة نوع ل را ك ىلا رتب دلكوج د ل قك

 * عرريتروطبل ومب تس كم ادتنما هداي زر امت لاك الانجبا نايي باج دكا تس بج ىك فسد ىدب كس تاء دمك لاس يقع

 < ىداج لاف نايب ليفت

 لوتروصم انت كك رواد وزي ريح ل... : حس تييئادحو لسد ماظن ىراداديي كتل : رخل ا:

 -<سالاو فاكا تاتايمءالاو ةساسرب ىلا ءالاد ذس كا دبي اكت اتناك وكت ساب داج اياءرف لع تي 1 لب دج ةس كيد
 كس فلا فراك بسب دهس كولد كدابب حس ل اون رواراواديب و تغار لكني زدئ دوا حاده اك راب دوا ات دهيم لوكان ٠

 هوس لصاح لزتسد كب وك ا لب ذب كسكس ماظن نلاشلا من لس ىلا ابي ىراكت شاك( دك كر وف بسن نانا لا

 لج بس انضروا تنفو بس انه ؟س تءابا كل كح لايك اني ددكر تاق كوبل ع لش ؟ يس الح للا  تييحالص كرو ديبي لع ني ز
 وكول د الميك لل لو رثس لود« نوتشرو هر انى فس اا كس تاجاين لش لور طقس سراي ؟جس لشد نتا لس لسا ايل نال شراب
 ريث تروا تييحالص ىراو اديب ل ىل اي :حر روس داك ساحل ؟جسس للا ءتند ف كى اايك عاب لب رادقم ضخ كيا قر ق4 خروع
 ىو لوك م اظن ىلاحاين لا بستب لب 7 ؟س لم اطل ل نانناع غال ءالدا# حوت كرم ساعت تبان جدال

 ل هدام دب بس نس روج كت دنا ؟س تيم لالا ل رسب نر در لب م رايتخا لس نانا قت



 *1م رست آ 4 ؟عاط لكأ روس ءرسموراب ١ امج رلج» نا اجر يفتح متو ج رن نان
5 : 7 7 9 1 : . 

 قرن «قرصم اب لوم ىلا دلك وش ؟ ىد ئور هار يس روا لتس سل 3 كس قتريح وفي رمي لح وم لان رك داس ول

 نوكتاب قوم لا ىلع رود كس بهي طبت لاركر وا ناتو نر ورع نيس ا ىفاسساسس إي لوب لن ىلانول اب لوم ىلا راع دنس اب لو

 .نرملعي ال مهرثكا_ كح

 خلارطضملا بيجي نما خ1 مج زو هيتاو فاعمل لادم بما : رد ايرث كل وو ز ترريبصم

 روط ضان للي تيب آس ا دوا ان باطخولن دكر شمع اع لب تاي[ لبي تبا تساي داج ايالد داي دوا يرفروا رواد تمطصت كا
 000 لد شفر اكتم نيس اتراك رطغت نو اوس لااؤ اترك س نآس هر فرط لكل وتتسم رود دوا لوتس

 اعووج- لا سود وك لوم فرط ىو اس ىلوم ىردايرف ل بج كس يصمد - هس ايل رك وظن يرفع روا شيم هلا

 رول تاج كلوب امد تناولك يارد هس دقطم لب ل ادديضق ب كيسا نبك ف ناب تالت بلاط س ركرود ترييصضروا ثم
 كر لك لاثقا لوكا كك لا 11 تيارا ا كاما ولقنم أت

 يي لكوج بو كيا ل سوم طلغ ترم ايف م ريق مر الر وا م. 0ك نار نإ 5000 كرم يق

 تماق وأ كد نخل تما يل كوت لائتمم ايقاكاوم مولخشيسس لس. اهاجن لب الج وكل "ا قرب تي ل كتل تس اخ

 ملعبال لق هيرب را عورة عس ردم لكان ادت شاه يبق ا نررتش لا كيتا ضع اهل فسمي
 لو زيا ليك يفك يي مولحم /ى لنج ك ماي بسس طلغ قت لالدتسا ناكر افك كس يب لسع كل :- تايقر

 تب قارا هي ضتضيكك تاق دك و: شن ارق« تم رم مل نيل كرب حس لسا قف لح ركن يدش تلو لوك

 - حس مولي بسس لكي سالت جس ةتوكدنفا- سن لوم عت ادرج ورك ايل“ و ستى اين حس لبيب اكن متن ني زج قت
 < ماج ايدركر اكن اكل وزنج بس نا ايلي هس لد ولع قوي تس اان بس وكردا 0

 ردا انايمجج اكد زنج للغالي ع تاب لأب - يزل في وجدد كس ا انوج د مولعم اكن قلك او « مولعم حس ىلا

 تاك سارى ئاد تس لروما لاول لك رت تيم نإ اهي راسا لااروا روظنموك ثلا ى نمر ه ديشول
 2 ا ؟مزال يك كت سايق اهسفن ىف س لاك 100

 رك سيل تم يق نوت رصوك ورسوم دوا ها : لنك نر رك جردب جرو لب باي كس تم ايقراكلا

 تقل ذب ع هيي برماظ# - ني رثكم وت لس ساس سر قوي جس لين وت ملاكم ايق ناب سس ىلا كرافت /

 كح تما [ى سس لارافكل كب - جس اندم موضرانيد ثوهببب جاور واس بدجاوانئاءاك ىلامسجد اهم لوك قعر لب اقروا

 لوم لاش ىتتوكن مذا ىلاخ ىلا "حس اجركم اظول شكى ا انوم م وم حس ىلا كاك وا ل ا ا ا

 ركع حس ىلاملأب د هس دب كك :تيبالع تااعز كح ىا-عس لوب نإ ريق مدعر# دوج واب كح نك ذ تافثلا لبي كت نكي

 لاسر م لزنم 3 ىف[ لييرظن ىك هاد بس وك تاما رفا ول كح تا لل( وار نك تبيع تعا

 3 تركع ل لع ادا نس 7 لتت متي لكل و ع لبا بحب حس جو لد انعو دض خرط ىلا لاب

 ردح كد ركرظت لب لئااد وفد لت كت راف ركب ركاب قع كلام نا نوي ؟ى مثل ايماكك يلزمك

 5 السوم يك ايد: __ ووصقلو وب ينيج وحكى ءرظنوج 0



 0 هك "عاب لممأ روس: هربوا ا راب ريلج» نايل الع ريسفتحررشو دج زن نييك

 ( نبي هع دتا) قئارك ذب حس لادوا كك رك ذي حس لادوات جددا[ كلا رك ذل حس نوشعبي ناسيا كغ
 كش راحتك لوم لديك دريم لتي لع رجرم كك ا تس لرتروا نع كح ل الاقثاي لل تع آل جيد ىئرت 1

 البي رب لك روا ل تيس ررار قرب تاج رد بس لي ل مرد قرت 1 حررط لا جس وم تايئااكدتا زوجت اسك زج للي ورب

 ناروا سل اغا لوك ع عرامتجا كل لا تس انوه ماع موبضضز اهلي لع جرم ىشش ط رسشبب هل ل جرو 4 رعب تسبب رورو
 6-5 رج الف لك وص مودك

 نالت مضاد ل يعكس تررخ ؟نيرككم ل صار ............: بس اخون انتبط فلكي لس ترش 1 نب رم
 ل ل يار مده كراع تن ل ترخ رووا ل كنج جس هددت كيا قدرك يراك شي تايآ

 نو لاارو مث مدث كح اح طمس قرثبقبءاروو لى اقدناش كا لت مهملع ردا لب- ا دور 0

 لج هدرك/ قادس ا# كلش ىف مه لباد لإ راو لبا اوال اليف هانادب

 مه لبكرلري_جس قيااعطت نس آيواد ىنلا_بسازيل نوم لح رسل وداوشو لاو ماركس هورقط رس
 دأب "للآيات نعت نمبر ارظنل يجلس تيما كتمت ا ر نومع اهنم

 قئانمروا علاروو وتوم روصو للا ارحلاطم كت اين اك« اوم مولعس خلا تاومسلا قلخ نما :لولس فن اليإ

 ع هل د ذاك نأ ىلا لوصتو بج نكي ع هرباشم اكل ا حس روط ماع ل وتس وداي روا لاوقاو تاس اهيبج_ < نامياوديح ل
 مويخ الورش ووكر عي لع خلا تاومسلا قلخ يف نا عيال اجب تب قرارا سرعق نست ترد

 -جاسرارآ

 نم ىأ ةدع) َنُوُجَرْخُمْلاَتئ انْوَباَو اَب'رتانك اَّذإ َء فعلا راككنا ىف اًضِيأ اًورَفك َنْيَذَّلا لاقَو

 0 »مؤ َنْيِلَولا طا لإ دهب نإ لبق نفانراباو حن ادهن ذعر ذنمل ا

 ةبِقاَع ناك فيك اًوُرُظْناَف ٍضْرآْلا ىف اًوُرّيِس ْلُق برذكل َنَِرِطْساَم ىأ ٌعّضلاب و َرْوُطسأ
 قْيَض ْيِف ْنْكَناَلَو ْمِهْيَلَع ُنَرُحَتالَو ِباَذعلب ْمُهكالِ ىِصَو مِهِراكنإب ««هزنْيِمِرْجْمْلا

 ْمِهَِلَع ٌكُرِصاَناَناَف ُكِيَلَع ُمِهرْكَمب ٌمَنْهَن ١ يأ 1 ل «ط َنُوُرُكْمَياَمَم امم

 0 دع ىَلَسَع لق هيف هو َنْيِقِدَص منك نإ ب ِباَذَعْلاِب ُدْعَوْلا اًذه ىتَم َنْوْلُوَقَيَو

 قلو بزعق دنت عينت باتت وهز رئي رفق هل ضخف مو نزل جفتست يللا شفت مك
 ا َّنكْلَو ٍراَمُكْلا ِنَع ِباَذَعَل ٌريِجاَنُهْنِمَو سانلا ىلع لضَفْوُدَل َتلَبَر

 هْيِفَحَت مهروذدص ُنكَناَم ُمَلْعَيَل كَكَر َّنِإَو : فرع مهر ,اكنإل ِباَذَعْلا ريجات نو ركض رافكلاف د

 ةَياَغ ىِف ْءُىَش ىأ ٍةغْلاَبْملِل ءاَتلأ ضْرلاَو ٍءاَمّسلا ىف ِةَبْناَغ ْنِماَمَو ْمهِيَسِيَلاِب همم ءَنوِمِلْعُي اَمَو



 لاش مصل اشد دامت لف ام تالا مابج رلج» نيل اج رينجر رو مج نملك
 نمو ىلاَعَت مَ دْوَْكَمَو ظْوْفْحَمْلاْح وللا َوُه نيب «مه) ٍنْيبُم بلتكب ىلإ ٍسَّنلا ىلغ ِءاَمَجْلا
 هل هلل ىلَ اني نمر ئف نيمو َلْيفآَرسإ ب ىلع ُصُقَب َناَُْلا اذه نإ ٍرمُكل بيعت
 مهني فالي عفر ِهِهجَو ىل َعّركْداَم ناب ىأ 4: َنْوََُِحَي هيف ْمُه ىِذّلا رفا ملَسَ
 جر مم 2 هيما 8 مو 21 2 052 َ 0 0 2000000 0 معو

 تاَبَو نإ باَدَعْلا نم «-!نييمؤملل ةمحرو !الضلا ّنِم ىدهل هنإَو اوملساو هباو دحاول
 ص

 و ل "ا 000 6 و مّ معا عاب م < 23 رفع مهددة ةرعام | هل

 هب ْمُكَحَي اَمِب ةممؤ ميِلَعْلا ُبِلاَعْل ُرْيِزَعلا ّوُهَو ِهِلْدَع ىأ ةهمكحب ةَمِيِقل مْوَي ْمِهِريَفَك ْمُهِسْبَب يِضَقَ
 ىَلَع كلل هب ْنِب ” هللا ىلَع لك وت ُهَءاَنأ انُدلا ىف ُراَفُكْلا تلا امك ُهتفِلاَحُم اًدَحأ نكي الد

 ىتْوَمْلاب الاثم ْمُهَل برص ّمُث راَفكْلا ىَلَع رضنلاب كَل ةَبِقاَعْلاَف نبل نْيَدلا ىآ «:ؤ نّْيبُمْلا َقَحْلا
 ا او و ا اح. ريبصي ل 5 ا " راد ا رولا ا ل 1 فد

 ِنيتْرَمُهْلا قيقحتب اذإ ءاَغدلا مصلا عيستالَو ىتوملاعمست ال كلنا لاقف ىِمْعْلاَو مصلاَو

 ام نإ ' ْمهِتلالَض ْنَع يُمُعْلا ىدلهب تنا آَمَو م. َنْيِربْدُم اَولَو ِءاَاَنْيَو اهني نال ٍلِبِهْسَتو
 ل ا 3 ع م 0000000 تأ رب 3 اك موقكر 2 عا از 0 4

 هللا ديجوتب نوصلخم هم نوملسم مهف نارملا انيياب نمؤي نم الإ لوِبَقَو ماهقإ َعاَمِس عمست
 دورا دس ظن هم تا هل ا د نا هارقا لل  اق  ل خ

 0 ل مدع ىلا م .”اظا د ىف 6 كو قم م مار 5 اول ,رامر لم لاش ارس م ,ءال ووو 7“

 نا انَع ةّيئان اهيالك ٍةَلُمَج ْنِم ْمُهَل لوقت ةّيِبَرْعْلاب اهجورخ َنيِح ٍنيِدوجْوَمْلاَمْلَكَت أ مهُملكت
 5 د”يدع

43 .2 3 
 2 3 . ب ظ و رسل عر 2 ل 0 د ع م مطل 6-2 قع ١ عب

 همز نونقوي ال انتياب اوناك مُهملكت َدعَب ِءاَبلا رْيدَقَت نإ ٍةَرْمَه حنو َءاَرِق ىِفَو ةكَم رافك ىأ سائلا نب
 - 5 5 م

 + ورمتا 202 مهيه# ثة ها 8 مدر ' 2 م 5 ِ ' رقد 5 6 2 2

 ٍفورعملاب رمالا عطقني اهجورخبو باقعلاَو ٍباَسِحلاَو ِثْعِبلا ىَلَع لمتشملا نارقلاب ِنْونِمْوُيال أ
 زيدا وك ع ايلا 5 2 رب م3 2 ١ 0 م ا 2 0 تسد #” ل م 7

 هو

 م: ايل لل وم كا اداد اب هس داموا مث بج ل ب تك ( لكي سوم 2س كتم يق ران )فاك يروا ٠ م

 لن | دنس لك قلي جس اي اااه انو حس لكي حس لوداد باب دامب دوا تس مج قلو دعو اك لا( تس لوربت )4 لب اج ل4:

 ركل جرب نم ز موتك 1( صاب لوب صلو عتب لكم ضنا و روطسا ان ربط اسا ) سم ىنر 1 لج ىلوم لظاع سولو: بن

 لير اسري كي وج روا كح دش مك ناي اددا( سس وم دابر و هابت لش باذذع تس جي كراكلا ةيسا )؟كتساوم الرعايا اك نجي[

 ماوي جس ومد ناثي ب ٠ لولاح لك ناي اك ىراج د ل هج ترضخ ؟ع ناز وسم لق لث نا ل سم

 7 لاش داب لا )وم تس مترك كوم روب بل( باع )ورعد ب الث تب ل ميدو( جس لاح ل اكس ب آدم قران:

 كلك لال دعو ءاغخ انج زوم اي 1 بهرش ) ىلاب تدابتصح وي اك لاك يكب وم جس داي ىرلج مكان 5 كسلا

 32 ارا تلسو يمول انك ) ت الو تكر لظف 2 نوكوار اكدروب كب ارو( اكو لير عب ص تانيا ذه لفل هلا هع وضم



 معمر عع جي "لج لمت قر وسب هس راي م مرابج رج, ننال الجر يسفتحررشو رجب 2 نايا

 اوم ايم لش لويس ناوي وج جس انناج بوخر اكدروي اكس [بش الب دوا( لن رك لس قا باع حس سرس لتي 2س«

 كك فقلابم ءات ل ةبئاغاظفل )+ ليت لوما لوك جب نع زو ناع ًادوا لت تس دكر الف ( حس لاف ذئب )ويدي دج دوا
 سبر موج ىلا ملكا جس اظوفك ولو ارمهتس نيبه باتك -<س نيب ث“ نيبه فل الون انردد لم طظوفت حر ولوج ( زج هريشإل نكن
 نا تسبب ( لإن لب ناز ك تت تررضخت موجإ) ع لارا ىف نقرب كش بس ( حس لشد لمن كا ىصرافك ءاذع جس انب د
 ارايم ذل ن نن[ ورا نلت لون ننا ركاك ع درك ايب حس زادئا لا ) لإ + تك ر فاليخا هو لب نت اني دكر ماظل ل قلاب

 اكي آني مب هجر( تن باترول تءاوأ تناقارك )2 لج لوبان قاف كاةرت اقيرل( كاب نزوات

 ى.لمق) لاو متسسدر وورد كس د فلصيف تس( فاصنا) ميسا( زوز كس تمايق لم لورود )لش ناد

 دقلا باآوس ( ل تن د تس كف الخ اكء انا ل ايند داس كاهيبج- يد رك يي الغ اك ا لوكا ذبل فقاو رم روط عدول
 0 رم لو كي آ ري ءافكراكخ 1ك لادب ناد نيد) ل ب ث زرص ب1 نيقي - كك ر( داتعا )سور
 ظل ) لك بج - لن ةلكس انس راكي قب اوك ورب تروا ةكحاشم ليل ودرم ب 1( بداشرا سوم د تسل وللا لور لودر

 رار طن( تمارا اهقر هنا رك لي نامي د[ ول هزم لجو هزل قرط دوار ناك نك لوزا ناو اًذاء

 سب ل نسون !( نانس اك تسيل بقر وا قامت ) ب آ- لج كس او ف اكو هتسار حس يار كن اول وتد ا ب ًامندوا - لي د نأ
 ذا ب كا ءدند بح ردا( لج صقر ديحإ كلا ل ندا نور ليث تك نتي ب( نق ) تا[ داع
 حل ناوج كح لالا روفاج كيا حس نم ذك < نا مخ آل ( هاجد: تاو كري نا ك رافك مجلس يق تاك اع الو“
 ك/ارواليرافل ) تولي مك( اتيان هير تان قاطو رو ضرربك الحر نول ووجود بعز هير
 ناميارب نر قؤتي ) كس 2 ليكن مقلب لوني [قرام ( اهي دقت دعب كس مهملكت انام تار زم# ناش تدارق
 نوثوم رك نق ات زعل, رع زب تس رول كورلا سام ب كذاك ب اذع» باح ءتمايق لث ل كل تكر سأ

 هيلع ول ترق لع خلا نا دق هلا تلمزف نه مود ىلا هنا كي ل يع دابا سواها رنا للرد اقناع
 -( قوى داس رف لوك ب قومه دب وكم الملا
 وطعم ريم ساكس ناك انؤابا ظفلروا- ماذا # لامقوج # ددقم ل وخد اكد رزق . اذ هما نسل 7

 هزمت لوي دعس لاك اع ل اذاظفاروا هك كس ديك اظفل وي نوجرخمل انئئارواس زئاج فطعر سس جو كرمتاب لصفوا

 9 [رارط يو زم لج رج ووجوم اوم لوني لاهي رول اجرك كرب لم دعب اكن ارنا مال ر وا ناروا مايينتسا
 لنا 2 نتا نرش رص كااغقاب هاو دام قرط اةراغا ناس لدتا رطل

 هس دلو لذات ىت باذعررط كوكل قباس
 وكتب ترضخ رح لوفوو لم لوظغل وذو نلاد لن تكد ادرفشي دئاو فوخروأ لذ تكد كت افا .نزحتال

 ا ابار تلم
 - لل كرش ربا لوفووروا لن رتاوتم تر ارق فو ورحت اسك داضركرواداض ب لشن لسا .قيبض
 ريما اكل ودب بااطخ ذر طتاراش لي للسكس لودرعو فوس « لعل «ىسعاظافلا لج ساد كيتا .ئسع ٠

 -ه كلت قكىكق دايخ اووخروا تنكوراقو لم باطخ زرط ساد بس اتنة ركاب حل ورعد كس لورسود اني دالد



 ماج رسما ج !علج لمنأ قر وسم هروب عكا مدابجج رلع» نا الجر يفت حررشو مج رت نيا

 - ب قرم سل 2 نوف ل نا .فدر

 ىلا ىذلا ضعب ائفاروا برق .انو تيت ت 0 اللا, ىرصتم لتقل لايم نبا لوقت لك حس ب رتب حس بس-.١

 _ وبس لاذ اك

 مكلج ال قلخلا فدر_وببحررط لاا تدابعر فن اج اناءاكه لعمال رواوم تفوح ل وعفم اك امك بس ب تدوص قرسود-'
 .مكمرشلو
 هفدرا :هفدر_ج 1 مالو لمصر يشب لا عتتسا اك سا ب روطم اع بدايز كك هديك اتي لوعفم ماكس يب ترروص كرست!“

 اال كك مالكروذيب لش ساد كل ردا ع اناج إال تن اضا تق مالب لاك تس ةسار اك يبل هعبتا هعبت““
 "ك1 ى بيرق” بايك

 نكتامروا هس داظنا ووكم تور 6-4 لس باطتسج كس كراع ا نش .نونلعي امو

 تنك تسلك نكت تءارثكيأروا كس لول بسايازسوي دور ل هب جلس وم ”«تدادع كرب جدارمس نوبلعيامو

 - امي قو كوب هتنتكاو ىئشلا
 هيت لوب كل كس فايهست يدواجس . ونس نيقنات ريضإلا للقب لس ديم هع .ةبئاغ

 00000 رك ةياع» يقاتل لاك تسي تدوم قرا ملط يك خيارا ههباورلار شك تك ةباور

 يكب لي كرر وص يي نب 0و ني لكتب انسرف هانا نط ] طن هس وك ثكز م ازعل وقل رواو: كك كس تييمس لا
 -ك تروصرسود فالف انكم ق كك كس رك تفوصوسء رجا

 نمر +: رهلور احتس ار ولت ىف لطأ اكس انكر يلا | ملل بي ترروص ىرسوو ىلا - هس وات“ او لي للا نرتخمو

 -<- اردنا كت اهقاوو ثداوت ل يك“ :<س ىلا رشودد ١ و

 - ل لم ردك كس شان تاق الت ا دي رش لبث بازكى ا قلع سكرت بت .نوفلتخي

 تدابعي ل - ىلا آن شوت كاك لافود مروا اضقدلل و سايح انما اك ثلا مااعرف ب لا .هلدع ىأ

 نتمك_مالعرسخسر < طلمانبأ هبرضب ب رضي دبز سيق حالف تعجل اييدوا لوم لع حدو«. مكك يواعقب شق

 . لدعلاب اسبلتم ىا- هس ك لس بال ايرواايدركملا زا اك ارك أل دع

 -ه<س اتم ىلا تشن قدوم رسب ضال مولعم .قحلا ىلع كلنا

 * لكس انبكاك راس نيا نكي جاكى ال دتسار م ىف لوم عراس سس لاا فس تارطتخ تأ .ئتوسلا عمست ال
 كك انس ليك وزرم بأ رطل ص نك تعا غران لف تيان ارواح او تال ل اب تاياورو ضو انب

 ل سا ل تار طفح ضنبروا لوم سيوف نس سس نادوث ران نان حلك د لت ييادب ب اوكرافك نار ىا
 ناركوم التم لب تالايخ ودي اقع كس حررط حررط قتلت ذا ءايلوا كول لاذ ضب ببيان ليج سا جس ورا قرت وكت وكس
 -<س قرورض اخ احلاكنلا- لت 2 اجه التبب لع لاعف اريكرشلس رك ةافتساروادا دمتسا تس

 كك ةسار وراق <.ايلدارم ىلا بضرب رافك ف تروا لإ تماس | ردا .لوقلاعفد

 راما نكيوينروا فورعم اير ماك ترك ين تس ا رفا ردغ ريعسولا عن باروا_ لو تل نونهؤسبال مسهنادارعسس لوقاجوا <



 هجر تعآ 416 لأ ر وسمر اي رسوب عيتمأ مدابج رلج ني الجر يفجر ودمج زن نات

 - لإ 1 ين أب يرث كس عقر اذا_<س! آي قومك ىدئارشو باعه يآ و ظظفل لكلاب ل نر قل ل

 - لو ك- قس تادءب رش لع نهلجا نغلباذا بت

 ىدر_شنو ا حس لورول اح فلكم حد هس ل ليرسلا ملاعم ليف سا_ يس تمايق تاءالع ملم قي , ةباد

 لنبر وا يكل كس لوم لبي فلو زم كول لبن تاد كيو كت 7 هب اهي اص < ايككياتت تقئاخلا فلك اراه أك

 يهنأ قدس كلو - كوم ىرتشت ىلابلسر وا يوم ع اصعدجتاس كس ىلا < ايالخب انلكت حس فك اط ضن واج م ام نس

 كح تياوردوا كل راد هايس ب كان دوا دهس رفاكروا 1ك ناكل ناشد يفسس قوم اصعب كساب لح نازك سآ
 ١ كم نرورراب نال ل طم

 للا تس تيياك> للمالك. فرط ىكدقلا دوا كس دكت اب لع كلاب نلت اقتم لوقي نيد وجوملا ملكشم
 وزب «ي-لااور-لاقاي دجتاب داع كس لاارول هجتاب حاس لاي كا تس دبي كى وساج ى هربت ىك اجد -اكدمبساسج مان كر وفاج

 < ناثتك ىرتشكاروا ةنجلا لها نم نالفاي تنا نموماظفاحس #ك) ناثناك اصعس لارم لاشي كن نم لوم ناد

 رمصيفاكى ا؟ كو ءايكب ينحت كروب تمايق تاءاذع تبا اكس اج ايدول رانلا لها نه نالف اي تنارفاك لاشي كرف
 -ه< لكتاب

 وم روس نا فيد نكس ترضخ ىىلاب رول دجتاس كسي ذقن كدي دعت ب بساي حر قتفم نا كيد نس لووك" .ساعلا نا
 -- بي ىف انتا

 ناو وق لوك تس لكك بنات الو بئان ىقسي الو دعب كس ىلا لي لو ضنا نيالالج . ركدملا نع ىهنلاو
 - هناميا لبقي ال ىنعي ..... نمؤيال ......عر لك لابالاو ذسدكت ب

 ركب زاروا كيااكن ا لع خلا نيذلا لاقو تي 1 قوى ت مال ب تم ايقراكذ ل تايآ لبي ............: تءاي اليل
 ةيسدرتداداك لايك وربثروا < لي اج ىد دعي رت كل جس ملسم اقروا نك لقت تم يق لك دوا ابد اج ايد باج

 . اكزاجئاروا تفارص كل ا لب خلا نارقلا ١ ذه نا تيب 1ك ساب ميركن آر قالاو ةييسدرتروا-بس نركادم م لاه كلاو
 : < انكسوم ملاو عر روك ترضخ ؟مسسرارصارب راكذ اكس رافك ترج -س نلايب حس دولت خه

 -<-رازاكعتمايق تاءالع لوقلا عقو اذا تع آل ب 1< ناءاساكى كي آت خلا كابر نا تك للا

 8-5 ةيسد غرالطار نت بس لافت الاب هج را لي للسكس تما 1 :لاسقا ذاي..........: ورش ل:

 هلكوج - ليث جسد لاثرك بكة افا ناي وك اك لاا -ايالتب تتفوالاين كرفس قشدوااوم عروقذاك ادن كتان آرب 1
 قلتي ىلا حازم د رواج آذاب تس يلاترساهب ا ذل كس ابداج ايد بادجزيم 1و ك- سا لن دك اج تكس ما لئزد لكم سا
 هد حررط ل كد وحس هان كت ربغ وك دابر م و قا لك دوا ماهنااكن نرحب ر كرب موك اين ل2 ان نوفي رواؤ اح ومرات كل كس

 كح تالكرارتاش م نوعلث يش نا سوم داب دب دهان ل ايند كارم آب كح تاوطسو توقزوا تلك شو ناش ىف دوج وأب

 -لإ سم طب هاك انك كح تربع ةديدعررط سكر وب ىلع بتي مي دف را [ت ارنا # هني لس ل عسب هس رك



 0 دب [هن اج لمت روس, ارسم هدا هل حرابدج فج, نمل اج هيف را

 عن ل داتاع ل ند ياعم :ُتلاع نوم نك 1-8 ويل تن الاح راك است

 ىلا بل را نزحت التم اان ا 1 تلاع ىف ننام تاقفش زلال كا م عع را يودع بل قي ترضخ 1

 ىف نكت الوتي [-َةاجح فش ّلرترار ىالسا لميت شر د افلام كنا شبك ناك رك "اهسرسود_-ج لااا
 تهم شاك ب لاح 6 نوركشيي ال - لإ هلك تيرب لاوحايب قري ء انا دصتس_ ع !ب راج ايكب إب دساك ا لنا قيض
 100 اطر اددح_ تولت كلا لس اذا قارخ اك الار تح رك ثش قسددوا خرالما ب اراب سعب
 رولا لي كفك ىلا فو ناي رادركذب راسم ب تفرط رسو دوا ليث ببساكازس دل فرعي لايام ادب لكي كوم تت ازم

 لك نر هزم تسراغد ل /؟لاس طق انج ؟ نيكس فس: دازم#ب ديس تعا تاءالطا جت قل انوجاكا زعم نا
 هارب لكك دج رع للي اج كد لش تدق آلي زم لب هلا ل 0 اجد لاو لش نر ذرب ليل ازيا ل
 - امل ج طوف ىلارتفو تاب راسل ؛اضاب وم روط كرم ايظر < /لاقزت نتج ركأ تما

 تاق ميد لن لق ا نإ هج القا ل هدد تع جيا لا ةعبا رقم نوفلتخي

 شاع 2 لعب ووك أ انف نتج 7 ءاس هيف لح 2 فذ نآرق_ كل هي كت نوي زتكه كي تمم تناد ان تناد لم فنا يح
 - تيدر ن ور تسر

 هدابز تس نير فاك سرما اين قست ىكل صيف له تايف السا 000 : تس اح ىلوم قاف جين رص را ريل

 قولك اب حس قلاخ تسسار هارب - رو ةكدتهرذكردك ذاع تيوب ا نيس اع لوم ىلاو تكسر م“
 اكد دافتتسا- ىكذ_ ب1 100 لاب تدول ايات ليمازلاوب لذ فلق حس فلات ى لقلت فت هللا لوسر- ح
 قداص ن [رقروا ايكوم تم.اخاتدمج ىو بحاص ايي ترضخت ؟روا ىقواكن ل قسم لسد جس ناي يكن تسروص ليج كس لاس
 < تس اظافلاك ىل قلتلك ت غالب ىذايتا ل م ليطظل ىو قرص ملا لو: تسار قسم يقر شد وركن ايب لكى ذباح

 ارق كف التخا عفر نيل جس اكسو ماع للالدتسا هو حس هطساو ك- ناداا ل تك ركش تف 26 لاورشاا ولكم سل
 لالدتسا ىل لابي حس ميه كم ومتى ا دياشروا سس ماع تس بس, العريف روا تمن الب الم قلت مدس لاا دتسا ونعم تلم
 لكلا فت نابجج نايا سماع كس كس بس فلا نفاووج - جس ترب قربان كل رق قليب نبا هس ايل ايكر افادكم اع
 هيد صن اهب س ترو تيار هولي دركي وكل اذ ني لوني تا قلت اري قوم

 هس ك- كس ايد كراس فت صرو تيار قوكدرو_-< كسا تن تتار تاعاط

 حس لا رك لوم ضنأ تداعب كل لسا - جنس اب دوم لي تتارص ىف ارقروا تنس كتم يق لكوج مالك سا

 م سسلصيف ىل [رقروما يل تخا كس باتكى ا زين - لوم ضنأ ةراشا تيب آرب لب لا كل لا جس اب دوم كك تلاسر ندص
 -هاج ايل ثنو سب لقيا رشكا اظفل ل بت

 لإ يدار فذ تييرش وك ماير لصيف لع ىقكررو_ ني رع هصف زور كس تميت "كابر نا ”تعآ

 لوري لوعرتاءلوورمرافكل جسر ظنم لكي آل عمستال كاناتي 1حررط د ليسأل ارو ووصل

 لري لور دوا تقلا عر[ ب17 لود ال 0 ةيضدلا دار 0 3 ل فيا : سف انل



 مست مآ ه4 ”ساج لما ةروس هروب موع 1 مرارج رلج» نيم الجر يسن ررشو مج 2 ناك

 -ح وم فالف

 تدرمال جن ساد لك ال ضن تس وم لس لايذو د ء لع قلخت ننس ن عنح كس لودرم 0 :ايشسش ايانشس اكل وورم

 دم ةسلكل السا تس تمي آل ادد ليث لاق كس نفح نكس لوورم العوج تنحل اقلطم هورلك سس ساد ل ضن وا _ لسع

 لودرم ءايعوج - لوب كح هد دمك ب ج سقت كايت لي افك ا بههشرار مس لودرم لب تي ادج كاد لو تيك

 -ى تلج رجلا 1 ات تباعانشس اكل ودرمعسس نم” لن تسي لشن لال دس اوكث هي داعا ناهد ليث نان تس اءانشساك

 رضرأ ارم دب د زارا يطب يطعم ان دع روم راقت ل ثي دعو تعآ فرط كيا با

 لدم مرا كن ا ا رب

 - اج كر يجو حرر نم كلا
 وكل وورم حررط لح قم جس انركراكنا كنس ل“ عفن ننس مضل لاير وصقل تار اك) | اكن ف اقاطم لع تبي سك ل كيا ١-

 1 انكروااتبر شوك باتت لع تح دعو تعبأ[ توصى لا يس هداف ديس تشر افلح ررط قا راكب كت عمت
 كل ودرم حررط ىسرولاي حس ذب فير ةرق- جس هرباشم فاران حس نع كس نقطع ل تبر للاكل قلتم
 تيا قوم اكل كوي لئئركر كك كس لودرم تدشن ظظعو كي يووصقن ىلا جيس تاباىرسدد اند هد اف تلابا و

 نركب عقل مترطان كيااب وك بتاج

 ا وزعم نال حب نقانرو [ظ رفا لل يئن وتل عزو احم هلع كلر اا

 لب رام وم ديفعو# اني انس اييباك س انلكن ىو قلص اكل ا سس لبي رايقفن اس دامت كأي د جس لال ب داي كس بة انيد
5 

 ليكم ال انشد اك ةرور تس للا نكي 1 ا ا ا ل ا "7

 ىلا نس ننتج 1 اركان اباد ل نع ليظط_ تح ات تاعي قم 3 ل ثري دعو تبي أ لأ حر رط لا

 دقي طماع شد يب كاك اتوب مولحمسس اظفاك ضرالا نموا اومم تقلا فلوس "سا ”ليب ثميب دع مان لم
 هس كس لم رولا لابي ب اراك لوقننى كي لوق ليا حسرلاوت كك اهم روبن كلا كيا جالب - لم قبح
 اكون رنا اكرر

 لال درو ميش باقدو وم تبان تاب تس دق تمياود جس لم اخ حس تاليصفتاك ا تيب آل س ساد كار ماا
 بيرو بيك هدايذ تس بس تمالع ب كح يسا- كوع ل رث أ تل بسر وبط هك سا نا تال ل تدب

 بئارغدوا بات بير قس تميت حررط سا _راكزا لبان انك ين لدا رو مولعمبيجلمي تاداجيا ىتببم حررط رك 18
 مووت ثيل ركن رمقنركأ ليي روب نبا - وج لتتم ل ىلا لم ىرارطضا_لئوج نإ رن كرافكت ذو لا ةيس اح انمكبا
 - قوه يسروا ىرايتقا

 1 1 ال سظعومو ترربقروا حس لطرف د كلركا تحايس اينو لاو مولعميسس خلا انام لق و هوو تلت ل

 تمي آس لاني رطو تنطرحم انرمجب انموحتر روس .لفشم كرفت تاب كل كس ارنا واين شدو دس تداعى هو وأوم
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 وس رب سرس“ تس ه4 عالي لما جروس هرسو را م 'ءابتب رلج» نا مل لحرق و 1

 - سا 2+ لارتتكا ىلع لاو: كح كس قئداشراو الا ءاوخ تسي غش ب قواك حوبم صوطخ اس خلا نزحت الو

 كفي نتاكاوب مولختعتس ىلا تس اياتاندب نقرس ماكي ترضخ [تملع كلك هللا ىلع لكوتف ,

 - لوم لال اح وك شأب لبا تنثر دهس انو طوبطم لوس جو كى 000
 4 بعرف وك يس قراب كاف ذهن علوا ذا س ايما بج ركأو# مولختسس خلا عمست كذا تي

 ل بايك ني دداحا نش لدكس ي 0 17

 مُهف َنْوُعْوِبتمْلا مُهْواَسُو رمش : انيياب ُبَّذكُيْنّمَم ًةَعامَج اجْوَف ِةَم لك ْنِمٌرْسْحَن مْوَي ركْذاَو

 لاَق باَنجلا ناكَن و ُءاَجاَذِإ ىتح َنْوُقاَسُي مث مِهِلَوَ ىلا مهرج درب َنْوْعَمَجي ىأ *-ؤَنْوُعرْوَي
 ام ْيِف مَآ ِهاَغْدإ ِهّيِ ام اًمْلِع اهب ْمهِيْيِدكَن ةّهج 2 اًوطْيحت ْمَلَو ئنياب ا نأ معْبذكأ م ْمُهَأ ىلاغت

 باَذَعل َّنَح ُلْوَقْل ْعَقْوَو مكرم امم هرم َنّوْلَمْعَت متنك ىلا ام أ ل لْوُصَوُم اذ ةَيماَهْمِتْسإْل

 لْبْلا مثلَ اَنلَعَجان اوَرَي ملأ ْمُيَ يل ةجح.ال ذا همدذٌنَوفطنيال ْمُهف اوك رش ىأ اوُملَظاَمِب ْمُهْيَلَع

 ٍتاَلاَلَو ٍتايال كلل يف َّنإ ِهّيِف اَُمَرَصنيل هنِفْكْصِنَي ىنغَمب ”اًرِصْبُم َراَهنلاَو مهريفك هيف اًونكسَيِل

 موتو نيرفاكلا فالحب ناننالا ىفاقي عوهطيال رخ لاب وطخ موجوصْؤُي عوفَل قات رف ىلع
 أ ٍضْرآلا ىف ف ْنَمَو ٍتاوُمَّسلا ىف ْنَم عزفف َلْيِفاَرَمل نم ىلؤالا ةَحفتلا نقلا ٍرْوصلا ىف ْحْفنُي

 لإ ِِعَوُقَو قف فن ئداماب هيو قيصق رع ف ىطاتك تع ىلإ فل ثول اواض

 ردح تكيس حل يراو :مَعَو ٌليئاَرْزَِعَو 0 1 ,ليئَربح ىَأ للا اش ّنَم
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 ةع

 امل و ابا أ هيلا فاضُمْلا ٠ ٍنَع ضرع نيون حو فرب مهب دل يأ مه

 كر ا ْمِضاَمْلا ناّينإْلا ىف ٌرْيبعلاَو َنْيِرِغاَص ةيزرلرج د لماملا عار لفل ةعْيِصِب هون ١ 0
 0 سمع ماو

 ْرَم رمت ىهَو اًيِمُظَعِل اًهناكُم ةَفِقاَو ةَدماَج اهنطَن اَهُبَسُحَت ةَححفنلا َتْقَو اَهُرْضَبت ٌلاَبِجْلا ىَرتَو

 م
 رص كلوب اهب ىوتْسَتَف ٍضْآلا ىلع حقق ىتخ يس ريف يأ حيا ُتبَرْص اذ رطملا ”باَحّسلا

 ممم رسب

 غي هلا ىلإ تأهل النوع اوم راض وهل ع اوم ذاب بنل نياك

 مْ ريب ُةنإ مَنَص * ان لك ق2 نقْنأ ىلا امنَص َكِلذ هللا عَنَص ُىَأ هل باغ ٍفْذَح

 هلا ل ٌّىَأ ِةَنَسَحْلاِ ب اج ْنَم ةَعاطلا َنْم ُهَواَيِلُو ٌاَوة ةدسص ا ملا نم ٌةٌواَدْعَ أ ]ٍئاَلاَوءاَيلاب هرمز َنوْلَعْفَت

 2 ر

 نرخ يا ىِفَواَهنِم ريح َلعف الد لبِضَُلِل يلو اَهبَيسب ىآ اهم ِباَون ريح لف هني َمْوَي للا



 ليرياوست] 4 "الم لمتأ ةروسر!/ءرسبنورا موه | :رابج رلج ني اجر يسفتجررشتو دج 2 نيل يك

 حْنَو انْ َعْرَفَو اًهَِتفِبَو ميِمْلارْسَكَو ِةَفاَضإلاب ٍذِئَمَوُي عرف ْنَم اهب ْنْواَجْلا يآ ْمُهَو اَهِلَتمآ ْرْسَع

 تركو اَهو نأ , ”راثلا ىف مهَْوجُو ُتبكَف ِكَرّجلا يآ ِةَمْيَّسلاب َءاَج ْنَمَو 40:طَنونما ميما
 َنُوَرُجَت ام ىأ لَه انْيكْبت مُهَ لاقي ىلوأ باب ُنِماَهْرْيَعَف ٍساَوَحْلا َنِم قرا ْعَضْوَم اَهناآل ُهوَجْوْلا

 ِةَدْلَبْلا هذه ّبَر َدبُْعَأ نأ ترف آَمْلإ ! ْمُهَل لق ٌئِصاَعَمْلاَو كذَدلا و وو رْلَمْعَت ختنك ام ءاَوحِج لإ

 ُداَصُي اَلَو ٌدَحأ اَهيِف ْمَلَظَي اَلَو ناَسْنإ مد اَهِِف كلج مرش هلع قا اَهَمَّرَح ُىِذّلا ةكَم ىأ

 لَو باذعل مج لب نعل قر ف يأ رف ىلع ب ّنِم َكِلِذَو اًماَلَخ ىَلَتْخُي اَلَواَهّدِيَص

 1 نم نوكأ نأ ترها كلامو ةُفِلاَخَو هير َوْيَم ْىَش ّلك ىلاعت لَو برغل دالب عيب ْىِف ةَعِئاَشلا

 :] ىذه ِنَمَف ناَميإلا ىلإ ٍةَوْعَدلا ٍةَرالَب ْمُكْيلَع :َناَرُقْلا اَولتأ نو ِهدْيِجْوَب هلل 40)َنْيِمِلْسُمْلا

 .ىدُلا َقْيِرطاَطْحَأَو ناميإلا ٍنَع ّلَض ْنْمَو هَل ِهِئادَتْمِإ َباَرْث آل اهِلَجآِل أ  هِسْفَتِل ى ِدَحْمَي امُنإَف
 ٍلَقَو لانقلاب رمال لق نحر عيش ال ََلَع سيف َنِيفَو حملا ©« َنْيِرِذْعُمْلا َنِماَنآ آمن ك1 لق
 : .ةكيواسلا ابوه لاو ل تقلا ِرْدَب َمْوَي هللا مُضاَراَف' * اَهَنْوُفرْتف ها ُمُكيِرْيَس 4 هل يقل

 : امو و واب ودلع تاطع يلاقي كر اها ل ثل مهلشعو مهرة هود

 ندا كرام... 4 يركع اكن لا( تبع امج )درك يل كاهن لل عطار ندد لج ( هيك داي)ا هلل م 2

 ايكاضكاركانول فرط كل او لوا لاو رف 1ث ) 6 سن ج ايدك ارك سب فصوكن ار ( اوني «رادرم تتم ) هت تس رك انجل
 ( حنا) لاقتشا ال(: لج كباب اح )4 سن اج مر ضاع بس بج بحل اهي ( اكس اج اياكتب شرب - هاج
 هطاعا ةعياوكن لا مث( كي بي ذك اح ي) لكالاح ات االطجتدجتاس كس لوتن قرم ( دك ورتت عري ) نس نايك لب فدانا
 , (ىذلاه “تع لوصوم اذ زواج ايكوم ماعدا لير يم اهفتتسا ادنه ماظظفل لش اها ذففل) ايكايكر وادلب - م حا لوب ىلع

 نان ف نوف ا اه ارو ب نا ( باذع) هدعويدا اق يكاد ملك ياك نجل جسد سلما

 | ةدككرظن م للا فس لومنا يك( وج لئاشمجج لاي كس نالت ) يع لكك قكتس اب كول هد وس ( هت ايكك رش حت
 ل ل 1( حررط كى لوك ثروا) كولي لاح ( كادي ) لان تاد هس
 كل ودادناييا) لج تكرر اهيا وت كح كس ساونا( لايناثن ىكتددق كدشلا) ل لليل كذب لي لا بش الب( ايكالاجا كس

 كح. اج نومي روص ند ل روا ( كس افك اغرب ليت تح اهنأ هدماف حي لوليلد حس جو كن امي هوك هس كل لاا صيت

 بيرتس دكت ميكو #دا )4 لي بناكبس ل ل نو نابسآ تنجم( كح ليك روصالبي قيما ترض )

 ل لرب( ب جكس« نك ارق انلايع حس .فييصلس ىلا واهس ل خلا قعصف تب 1 رسود جت اكرم



 قوس سرب سرس ني هك عالم لمكا ةروس ؟هرسفوراب موب مدابج لج نايل صر يفت ررو دب رت نما

 كح دللاوج لي دارعء ادهش( لاوقشمس_ [لاابع نبا تيرنر وا - مالسلا مبدل بت ار رعروا لتس ارت الا : قه )هس اعادخ

 .مهلسك ىاه لع دلدب ك يلا فاضم ني وتتم لك ظفل) بسس بسروا( ب اجاجايد قذر لابو لأ دوا ل هدنذ لابي ٠

 كس ل رضاع اساس ىا( ركوب هدئز هرابود ل تم يق

 هلكت يد( ع لوقتلوجتاسكس لاف مما كيد نكس ءا رق قا دوادتاس كس يذلا, نرصد زل صفر وا هزمت و سسسسسسسا فا )

 قلك و مير وص ) ساب روك وكل وبه دوا( جس انكم اوك سوم عروقولا مس لان الوك هوت افاد جتا كس ل, هفيصدنازجاع)
 لولد هو رلكالاح ( كس لات لبرج شب ةتتسا) كح ل ركن فني ابرك( لايخ) نااككتسبن ىك نادل ( كتي د تنذو

 ل ىلر ل شارك ني زال قت هرج ىل ئاركن ب ءاومي سجد اكل قاوم دج حرر شراب )كس ليرد تسل نا سنا حررط
 هي ب ررص هللا عنص)< ىكىتدشا ىرككراكي ( تاج ذا لعاومرجي لاجوم حررط كور لوم لخضر مي عسل 2 5

 عنص كوم حررط للا تابع ل صا < بفاضم فرط كل عاف دعإ - نس كف دعس لئاع_©ل كس دكا كلج نوم

 لوم اك سس راهم ان للا كس تاب و ( جس ايكداجيا) .اهكرانب( راديمإي) طوس جرم لس ل ( اععص كلذ هذلا
 هك ءارق قاب دوا ع جاساس اب فيصل بان عت لع تنئارق ركوب ركن باورمتالا_ نولعفي) جربت ررط دون ل
 لك لولوج ( ع فققاو حس بس ىرادربت امرفاك ورادحباروا ىلا رفان لن ضف تنس تاس كس جحر ضاع عمار خم كيد

 لابي نمالفا_مه بالعدول لي )اكل ( باو )رجا بسس ساو اوس ال( زوره تمايقديح نك ش

 ليل وردا ( حس ايلي لج انك ورا لبث تم ا ىرسود دواس لله ذب ع ديح#_لكزج لوك تو < لشئ كه ليفت

 قرهتاسكس مضي ذسموسيروا اسكس تفاضا عزفاظفا) لير لش نا تس كما ى ذب كذور نسا( كول اة
 2# اجيد كيوم ب ل نأ )ل ل اج جو لاذ لب كأ [سم تح دنا كول مول ا# سال( كرش ) قرب صختج دوا( س
 نفل رنا لب اي دك_ وجب لي مث” ىل وا جردب ءاضعا سرسود لج فرشاح بسب لب لاوحل يك لاركذ اكم ربت روا

 لك ال متو ةمحخ كت تس كيل( صاعمو كرش ) توج ع قر لكل وق قلل از ليم 6 اجاهك كثي كنا
 لكى زي رظوخ كاش لن لس ينم نلوم ا متكلم م ) حس اني م رولا نس ل لور ايكت داب ككل ام كس(. دك )رشا

 مك ع نيتك شا ب ير لكى ا يبدوا لك ذاعكا ساعك دوا < تاجا كراكت لابوت- كف مكي كك رواس تاذابلا .
 روا بر ىكد) لو لكاكا ليج بسوي دوا ( لو سوم ليي لب بعد اب مانقدج تس ايلامخن اوك ل تف دوا باع س مش نا
 رك ذي عذب ن رق لع كك دوا ( ركااجج ديحؤت كرشلا) لوب دادربتارف # كس الع مكي دو ا( < ككاو للا

 لانا يكن ل 4 هداف نيا قتل 6 ؟ريوار صخوجوس ( لوركت والت س56 ةييسد نام توقد لب” )- لان
 فرص و ل له يحد ابك ( حس ىا) بآ 7( تهرب دققإ رط /ه يح 6جسر هاك وا اكرجوكى ادوخ باك

 بردا( يحاكي تكس داجج باديس راد وكر اهس طر ب ب) سدو تس ل سرت سلو فساد

 كريقو لالا شرد ةدزغ دين انج ) 6 اكد لايناشن ىقبا بي رق لع "و لص كل 2 ققرتلا نك ايوخ يس را
 ب ردا ( كه ركريسر م” ليي رثلا ىترلجروا جسرا ب لركر وا لورتج كح نلا فس لاوقشرفروا عبس ايد الحك ف دقلا لي تدوص

 تءارق سود روا دخت سكس ايد زئكس ورالاروا تءارق لك نوملعي ظنفل )ومس رركم وج لري تس لوضاكن اداكد دوري اك

 (-ت اساس



 ةسحم رستم 4 هاج لما ةزوس طه رشورا سوم مدابج رلج, نا الجر يضتحررشورمجب 2 نيلاك

 كوس رار دعا نموت تي نك
 5 لئاشوكي سرفاكو ناؤم ةماظفلروا < نايباك نول ينايي نه ل لا .بذكي نمم

 زب ةركلما مطاع انييز رت نا نبدا هبال أ نا جيا نيبذكم
 تانوم يئمولعم

 - قوم حرر ات تابع قف لب ترروص سوس ك- كس فطغ اب < .يلاح لاو للي للا .اوطيححتملو

 .اهققحتل ناهذ الا ءاقلا مدعو اهب بيذكتلا نيب متعمجا

 ترايعر طقس ل دعإ لصروا عرش لكى ا لوصوم اذ رواج ءادتيم م بيظقتسا ارك سس ايل راشا نسم . اذ اسما
 تس انلسوم نك لب قت“ هعطقنم ما روا هنولمعت متنك ىذلا ئيمشلا < ررطىا

 نم هراشا فرط ذو« قيل ماتيس قر نكي مارب لايغتسا ل امى دج ركاعسس ءايتعا لس ىلا“ . عقو

 فذ يهل ارصبم راهنلاررطى ا ايكوم دلباقماك ارصبمب ا .ًاملظم ى!< فزع ل مث نسا .ليلا انلعج
 -< كاابقتا تعنصر ايكوم لباقماك هيفا ونكسي با .هيفا وك رحتيل ىا-<

 11 اي ومم انف لآ زج بس ل اد دانا لك عرف فتم ةعص ةخفن تيت جدام هيخفن لمع . خفني

 نلا هن ضر وا وع لصتناك ىلاسس سم ان نلايعرد كس لاونود نا - 10 نا ا ل يس ل وس
 ىلث كرتم روا قو لع تفل كوك وص_ ك١ بناكم اع ساس لي لش جس انا هلزلزلا ةخفنروا لبا لكي ت للود

 -ت اننا ابا مس

 كلا ها قا رط كيم نلا لج هدنذ لم لورق يني ا .عزف

 0 هخفنهروددعإ ل لادألب قوم 000 هخخفن ليي شب تروم لل وكل وتشرف لور اي قلم هللا ءاش نم

 -- رف اشعار لوم لي

 - لييزفاومكس سا لق لق لب يس نم نرك يقاس رطمر يفتك احب ترف ىراق ”لظاي . رطسلا
 راهي لكس اال موفي اكتم آروا حس ايكى افدتسارب تلت لكن بيز حس باازتلرصر تت تارطتال او تكاد عازم ناس ضنا
 لك هل تي1قاس موهفسي - نت لاود لاور تس ىزيتت حررط كن ولداب هو تقيقحرد نكي ل تس 1طن د: تسر ماظب جدلا

 -< نك ثاخدختاسكس لاح اجب لس لاقت اوك رو ع فاالغ
 5 ناس كت طم ذ ضوا هت ةس..ايفطدت سس بيطري ةيخا ميئارماروارثخا ةدسعلاب
 تكلا هوك يك - قنوع كلور قرح ةزكبسوب نوبت مروا أ او قوتك وج ل تا 1 .اهنم

 ايكاباررف ربكا هللا نم ناوضرو لد تي [قرموو تسب ل“ م” اهكنلا ناوضر نق :ةارصم اكان ضتبروا ومب لن

 ا رم ارو س وم انك داكب اد نت اد ايل ناي: بلطي اك اهنم ريخ هلف ل نمل ربكروا ب عن كر واح

 نم الب كم لن كس لع تا 00 ارم ةنسح ل شد حس اتوب لا نك ىكو ندد عملا

 5 ناس 8 0 ول لوم لابس و و الع لس رجول را رغب ةفسع تلاد كو

 نور ل هر مال رسش“ لدموي عزف

 تن



 ورع بو سرس 44 7 لمأ عروس, امرسأوراب ع1 مراب رطج» نال الجر يسضتحررشو هج رت نال اك

 رابقغا ب نحل وفود نا ل شاع قب باعدام تس لادوات تشو روصوارعت رز .كئموي عزف

 1 دج لاس افانم لوك م ىف كسر سوودوا توبتي قتلي

 1 ةلئسحل ا رواد تير ””لث مههوجو تبكف مجري نيل دار كس لاا .ةئيسلاب

 ب لكل خبل شريفه ئيس دوا تسيبط_لكر يفت
 فرط كمي 00 ا :اهدرخ

 -هس كس مكامن لاب تمدبس

 مالا و فورا فار اهالخ
 - [نلسومدارم انكر ىراجاكت والت كك كرين نكي لج لدار تاتو تيب فس اطر .اولتا

 وكول لن كسرت تس لا ييدوا هس فوذح اياد لم بوت ح لض نم ل ايدرل هراشا حس هلل 6_2 .هل لقف

 لباس لب نات نكس تشن تلاسر ريحت .هيلع هرما لابوش- < القرط لاا تابع مزق كن لام فو وكب ادت: نس
 .هّلل دمحلا لقروا نيرذنملا نم انا امنا لفن لا لف لب لإ تحرص امنا لق ىا_ت ررقم لقظفا ل“

 تاءالعدي < كزاكعسماإيق ىرطك خلا ملعيال لقد 1 قلع لوقلا عقو اذا تي :ثابآطلد

 ري هس لئاو كشمب ناكما لم خلا و رسب مسلا تيب آرب -ايكي الخ نوم اواكر شخ مث خلا رشح موسيرجي -ايك كذاك تميت
 ررط كاس نايباكا زسواذج لع خللا ةدسحلاب ءاج نم تيب آر -<هركاذتاكتامقاودكب كح تمي لي خفدي مويتع أ

 -< اي داجايار فرك الامتباكنئاضم نم أ لبن خللا ترما امناتيب [ ام نايب اكد اع رواريبح ولو توبن ل تدوسءارقبا

 ل نع لقوم تركك كل وكلب دج يكن ايبوكم وبك تم ايف لي نوعزوي مهفتيآ 00 4ث ص

 لل واس سرا وبك لب اد ركوم كتب ع ًآروا لبي ريتاس لس نا ى ادت الان[ اج كرر نوما عقر
 متنكاذ اسما هت رك يري و رار وا لل نيس دات مد كيا ىت تلح تاي اك يي بلطماك ١وطيحت ملوك“

 -انركر ايظا يرفكت اد قتتعاروا لارعاروااناتسولء ابنا بج كك ماكس تبي وا والعكس بي ذلك انالتتيب ل نولمعت

 كلم نايباكن اكمال ثعل لك اورسي مسلا تي: ....: ب نا القع نوب هرتز هرابوودعإ لس ذسرم

 مثقل عرور تس نادب هس مان توم 0 ثعب لي كحاج سوس تاور اك تس يب لسع
 0 جس جامو تثق لتر جيد كب اى يضر يانج انام

 رشا كاب نحوس تيري يأ حس ناروا كلاي تل امم حررط ىرول سب نوت ل دود اتلا لبس انج بم كلغ ككل

 و نا : اذ لكلا لب شب نراك سلعروا ىل قلعت روا ساحب راح[ كي دا ذور شاماكت دلت

 لس دب اك قراديب باور را يدب ناكملاكس الكب لي تماس لبلد ىلانوم تساي ت در لعد

 9 يلق رول كرم ناو نوم هدتذ هرابوددعإ كس ذر تيربو 0 ل ؟رواوأت مارب ل لا نوم

 ىرورض2_ كك اف قضنج نب تس كرر كولي لويد نإ اهنا قلو صاغ صاخ حرك جس ماع بس لا
 -ل + مدراس فل تبين ا مدرك س راق ءاوكروا



 هلا

 وع حجب عر نع 1 9ك اج لما قوس م رسوب ا هرابج مليت, نمل اجر يصح رشو 2

 نا 10 روصروا يبرم ل يأ لبيب تحال تح قنا رسوووجر مروا هلام را 221 ارواحرم يف روص

 روبل وراه لب اطمكس ئرافم ثيي دع دبا لكل اوم شو: بس لور ىكنلا كت كك ارم دمي دج روا لبن اهرعرمب رواسي
 لس شا سوق ذب كك ”تاقو يف ناروشمرو دي ل كروش ىلا شرع نال اح روا تش رف

 - كوم ناكل 1 الدر نلاج ب ررظ كل ورادن اهروا ل اهو

 لي هللا عمصاتي آر كس لير # زا ركوب كلك كك 2 عررط كل ولدي كس نايباكىا خلا لابجلا ىرتو

 نىك دل ايا رف اج يدرك حررط سكب اهب روا الح ف لتؤوكزج لو روا لؤى لو ابي كس باوج كيش ىلا
 - ايان لك ثور و زكر وا ايل ادد ديان ةساكا رويس يا ج - قر روجوم ىكزج لوك ولي ءاراتبا ترو هس (ياني طويطصول وثابت

 نازك ف نس كارو شا سو رق لا ل سابق لق نادال قنا ل فر كنا قيفزوا قوم لكلا تو 0
 --ج 0 اكو زج اشتروا لرقم لك

 ناس آو ناد زك اب حس لد رئابيب حررط ىا -ايانب ل وبطن رورزكدلأب ايل وجو ماك ب فرصدوا ل وابي لكس يل ساع
 هخفن ليي .ةدحاو ةكد اتكدف لابجلاو ضرالا تلمحو_كح لوم تارت دركق راج داع قي قولى

 عيل نا كة اجدمايرمرشحروا كلب اوم لقلخاس نرب رك 1 ىلع لوب لصد تس اك لاكي هخفنا ووري حإ كح

 .خلا ةنسحلاب ءاج نم_ م2 جايكى راج تازاهب نوتات لع ل وج اق تم إيق

 دارت اخ كرات ملحم نوم تم اكل لا حس تاب آس فالتلا لش ىلا 94ج اكرم كرو

 هدول لي لل هوو نو لوقن قلت عم ل وج تاعقاو مادو دوا عس هد لج جيد قروا كر زا م اكدارقت_عس لاس حارص

  اهقتو اقعد _ قر لاحم رورض لك نس ا تس اج نات اكوم لاك انيل نا تس هد كس لا نين كك وم

 خلا تؤُمسلا ىف نم عزفف تي آل لاكتا كباب ماقم لا تبل ............:يش اكل ران ل لوقت ادد
 ني روف لسا ناؤم كسا روم مولخسعتس نونما ذه وسب عزف نسم مهد نايا يحاتوم مولعم نوم رئاتعاكب سنس 2
 ىلا ل كلا كيا تا شارو تقيقت كن اروا تفو اكل دفود لقد مك سب باد - ايكوم شرات لي لاقلاب وفود حرر لاس
 -اكوم تنفو لح كاسر مود عر زف ارسودروا كس ىلو# اش[ بسسس نت نم كو قار رئازبب لكك اوبل شامت لوك

 ىئزفيسدن راي -هس توم راك مروا ىلد لو رواعرشمو ه بط ويت عزف لع زين كح لين ظوفكي 10000

 -<ح طباع كاد تقيقح

 ارماني دركر اكل اك ا كيا راك د ناار مك نوم طبنتسب حس خلا ىتياب معبذكات يآ 0 :لولس فت اطل

 هلع يقل با حدب : نوت كح ركون حرس 2ع كك هةر عرس مالككس نراه بأول لخ لتس

 رك رولع

 لاف اله تعنت ن اق نرمي < اس ثار رط كل ولواب وك دئاببب لاوب مولعم سس خلا لاسجملا ىرتو تأ
 بج جس لوم لاع بس انم هس لا قوبتم ل زج رم لب ةساجايانب لب طمس تاتالزج رب كل ب نس ن اتا لتربل <
 لوم وذو تواصل نك لوب بج 7 ايوب - ولوت اك نييسدرل "مت نادضاقت كت قبح دوا لج رت و وتوم انامجب ىلا



 أ جروس. !"رسيأو راي 2 رابح رع, نيل اجر ميل حر رشو مج رن نا لو 4

 دس قرر اكل اك عل كل وبق لك وم تسلك اضافت لك بج دوا لئ د
 فاح شا رب دوا تس ربا انور اكلنا حس لك "تلاسروريح#ل م تايداقتعا وأ فرط .ةنسحلاب ءاج نم

 ا رف لف ل تع اطاوكا زج دوجواي كس ىلا نكي جس ربا نوم ضنا كت ادابع سس تذل كن لين لدي زج كي
 س لثناكه دئب تع اط دواس قت ةساطعهولجس ك- لارألب - نت بدن تدع اء تناؤلاب عاجلا ةساج ابك حايك

 ب هن الو تزارضروا حلق تعاون تيزإع اش نقال ل فز نر لوم زعم لاس رتب قا ةسالعالا

 لوألا ءايلول لي نيو تعزل هج يناسب عرش تدلك وعم غلا ترد املا يجر لأ نقاب

 -ت العاج امج ودبس تعاط قرش رم

 قل ادلب بس ايان كب وش فرط كل وو دمايك ني اوك تءاكرب و ضف لاو مولتسس خلا دمحلا لقت آ

 - خب اهانمج قدتوارخ شا شقت وا ىلا



 ساحات معآ 418ج صصخلا جروس مهرس ١ م١ رابج لع ني جر يضل رشومج رن نايا

 كلا عُماني ١ َنْيدْلا الإ او ٍةَفَحَحْلاِب ُتّلَرت ةيالأ ضَرَف ىِذْلا نإ الإ ةيَم ى َمَقْلا ةَروُس
-ٌُُ 

 و سوك سا وا لي ريب "خص ل

 يأ ٌنَوناَمَن و ثامن وأ عبس ىِهو ٌنيِلِه َنيِلِهاَحْلا ْغَتبت ىلإ

 ش ممُيَحَّرلا ٍنَمْحّرلا هللا مْسِب

 وْنْيُمْلا نِم ىنعَمب ةَئاَضاْلا بتكلا تيا ُتاَياَلا هذه ىأ كلي َكِلدب ِِداَرْمب ْملعأ هللا وتس

 مْوَقِل يذلا يَحْلاب َنْوعْرِفَو ىسْوُم ربح بن ْنِم َكِيَلَع صف اول لابن يلوم
 َلَعَجَو َرْصِم ٍضْرَأ ٍضْرآْلا ىف َمّظَعَت الع نعرف َّنإ هب َنْوُعِفَتنمْلا هنآ ْمهِلَجآِل و َنونِمْؤُ
 َنيِدْوْلْوَمْلا ْمُه ءانبا ُحَبْذُي َلْيِئاَرْسإ ب ْمْهَو ْمُهْنَم فِ ٌةَقِئاط فعضتسُي هِتَمْدَح ىف انَرِذ اًعّيِش اَهْلْهَ

 01 ليس نب ين دوي اًدُوُلْوَم َّنإ ُهَل ةنّهكلا ٍضْعَب ٍلوَقل اح َنِهْيقِبتْسَي مه ءاَسِن يخْسيَو

 َنْيِذَلا ىلع َّنْمْن نأ ُدْيِرْنَو ِرْيَغَو ٍلَتَقْلاِب هر ل دسفملا نم ناك هنا ُككْلُم ٍباَهِذ َبَبَس

 يلا ىف مهب عَ امة لاَدْبإَو ْنْيتْرَمُهْلا قيِقححتب ةّمِئا ُمُهَلَعْجَنَو ضْرآلا ىف اًوُفِهْضتْسا

 َنْوَعُرف َىِرْنَو َماَشلاَوٌَرْصِم ٍضرآ ٍضْرآلا ىف ْمُهَل َنُكَمْنَو ْنْوَعْر َكَلُم «:) َنْيِئِر ولا ُمُهَلَعْجَنَو
 اًوئاك اّم ْمُهْنِم لَا ءاَمْسالا عفر ِهّرلاَو ناحل حّنَقب ىَريَوِوَءاَرِق ُىِفَو اَمُهَدُوْنُجَو َنْماَهَو
 مآ ىلإ ماَنَمْوَأ ماهل ىَحَو اَميَحْواَو هْيَدي ىلع ْمُهَكَلُم ُبْهْذَي ىلا ِدولوَمْلا َنِم تْوُفاَحَي ©ةَنوُرَدُحَي
 هيِقْلاَف ِهْيَلَع تفخ اذإف © ِهْيِعِضْرَأ ْنآ هتخأ َرْبَغ ِهِتَداَلوب ُرْعْشَي ْمَلَو رْوُكْذَمْلا دَولْوَمْلاَوُهَو ىَسْوُم
 َنِم هَرْلِعاَج َو كِل ُةْوَُراَنإ ِِقَرِفِل "ٌيِنَرْحَتاَلَو ُهَفْرَع ُىِفاَحَتاَلَو ٍلْيبلا يأ رَْبلا ميلا ىف



 وسحر تي 41039 صصص جروس, مهرسمو راب مع رابج ريل نيل الجر يفتح ررشو مج نتي اك

 ا >2 م ىو - ل ا ا 20 0 ا ا ا 0

 ٍلجاَذ ْنِم ٍراقلاب ىلطُم ٍتوباتلا ىف هتعضوف ِهْيَلَع ثفاحو ىكبيال رهشا ةثلث هتغضراف «ءؤنيلس "ل

 . َنْوَعَرَف ُناَوْعأ لآ ِلّيللا ةَحيبَص ٍتوباتلاب ةطقتلاف اليل ٍلْيئلاِرُحَب ىف ُهتَقلآو ُهتَفَلْعاَو هيف ُهَلِدَهِمُم

 رْمآلا َِبِقاَع ىف أ ْمُهَل َنٌوُكَيِل نبل هاَهبِإ ْنِم ٌصْمَيَوُهَو هن يسرع عرار حار يدب رو ةرهشزت
 يكس يفر كنور وقل قو ًءاَرِق ْىِفَو ْمُه ءاَسِن ُدِبْعَتْسَي ”انَرَحَو ْمُهْلاَجَر ُلْبْقَي اَوُدَع

 اًوئاك اَمُهدْونُجَو هريِزو نماهو َنوَعَرِف نإ هتْرْحاك ُهَنَرَح ُنِم ِلِعاَفْلا مس ىْعَمب انه َوُهَو ِرَدْصَمْلا

 وه لقب هاَوعأ عم َمهََقَو َنْوَعْرِف ثآَرما ِتْلاَقَو هدي ىلع اوبقوعف َنيِصاَع ىأ ةيوخلا نب 4م َنيِئطَخ

 :) َنْوُرْعْسَي ال ْمُهَو اَهْوْعاطأف رار اجع راما 9 ىلع ةوكفتال' كالو ْىَل ٍنْيَع تَرَ
 هيلا نم ةفقحُم نإ وس امم" اًغِرف ِهِاَقتْلاب ُتَمِلَع امل ىسْوم م اوف حَبضآَو هَ مجرنأ اب

 ُىَأِر بّصلاب اَهبْلَق ىلع آَنطَب انْطَبَر هر نآ اول اهب هنأب أ ل

 هتخال ُتَّلاَقَو اَهََقاَم ِهْبَلَع َّل االول ُباَوَجَوهللا دعَرب نْيِقَدَصُمْلا مو َنْيِمْؤُمْلا نم نر ل هانكس

 امالي دعي ناكم ْنِم بنجم ْنَ ُئََصي ىأ هب ثرْصبق ريح ىلع ىتخ هك ئهبتا اص مي

 أ هيأ ىلإ هر َلْبَق أ لبق نم َعاَرمْلا هيلع اَنْمَّرَحَو بقر اَْنآَر ةئخأ اهنا ()َنُوُرْعْصَياَلْمُهَو
 ريا لد صحم ع ضاري ٍةدحاَو ىذت ليي ملف همي ةعِضْرُم يذ لوب نم ةانختم

 ُهَل ْمُهَو هِريَغَو عاضْرإلاب كل انولفك دفاع قرع تاراقت ٍتْيَب لها ىلغ ىلع ْمُكلد

 ْنَع ْمُهئْباَجَأَو اَهَيْدَن َلبَقف ماب ُث َءاَحَف ٌتَيْيجأَف مُهَلاًباَوَج ِكَِمْلابهَلٌرْيِمَص ُتَرَسْفَو وَنٌوُحِصْن
 ىلإ ةلذ ذرق لادن لاقاتكت هب تامر اهي نو عاشر اه ِدِؤَف نبل ةبيَط حير ُةبيَط ان هلو

 ىأ مرتك نك قحاب مورا دعو نأ مَلغَمِلَو بِ َنَرْحتاَلَو هاب اَهُيعَرَفَت يك هم
 ىارخباَو هي ىلا اَهَدْنِع َتكَمْف هُم هذهو ةنحخأ هلط نب الو ِدْعَوْلا اذهب هر سانلا قب

 ىلاَعَت َلاَق امك َْدنَع ىِبرَُ ُلْوَُرَف هب ْتنَف يِبْرَح ٌلاَم اَهَّنَب اه َدَحََو واني مْوْيِلُحِل اجر

 َنْيِنِس َكِرُمْع ُنِم اَنْيِف تْمبَلَو اَدْيِلَو انْيِف كبَر مل ءارقشلا رس دنع راكع

 نيذلا تيبآ زك روا هس لوم لذات ل ب فج م اتم هولك ضرف ىذلا ناب ا ع لسن 2 لال رب

 هاوار قط سا مس مترلا نصار مسند سها تأ ؟للك ب ساكت نيلهاجلا ىغتبنال رس بثكلا مهانيتأ

 حل اووكل طب و نق حل نيبهرواع نه طساوب ةذاضا لع باتكلا تايأ) لو كبك ود تاي آي( ع مولقشود ايزو



 01 1م صصقلا جروس مرورا ١ مهرس رار رجم نال العريض ررشو دج رت لاك

 نايياوج ك_ لس وكول لا لل سان راكد ثب( تاس لاح ) لينك (رخ) قدي اكن وكرفو ىكوضولا يمت ( لين انك

 ارب هات يك خدع تب لل كلن لس (رصم) وعرف الب( لن 2 اغا عفن كول ىو كل كس نا اخ نتي ) لن تكسر

 ق0 دقط كلا ح رع ل( لل و لا لل كيب ىفيا) انت احر تاب لع تاقتبط فلول ورتشاب كس لاه

 ل اتا ذيج )اهقاجد جس رورئزوك وروى نارولاهق اناثاو م( ىت تس اديب )21و نا ات امر انكر وززاك ( لس ارسا
 ترائو لث) مو قلاو ( ب نع |. اك تازن لك ترئلطلس ىرتح وج كوم اكل كيذ لع لم ارسا ىخج كنس خس رك ىلإ وكتب لك ون اك

 لي دانياوثج سئ وا بركن امحارم نلا مس ابراج اياك ب كك روز اكل وكل نتج كار وظني لبست وا امنت واسف تا ذب ( كسك
 ىل ديتح_ اي ورنم لبي كيد نك رت ئادداو هرغولاروا حف نروا #_ وم تركن يقف رحت لولو كيو زبك ءارق فك اتا ظفل)

 دوال "نب كل اس( اكن دوكرف تطل ) لاما مروا( لكى دري كتل كونك نك اج اياهذب هس [ل بأ ل نوم اكس ل العب <

 روت ب ئريافل ل تنأر قى ل طروا وز ج) لب و امكووكر ككل ال لس ناروا نانأبو كاوكرفروا لن د , شن تروطلس ل يب ( لن م امل )

 انك هوت نأ: تاقاو هوو حس باج الكانلا( لت عراف امهدونج,نانإب لو لاقل لوضاإ ارم اسس جر وتتسا رزوا

 دارعس قو)ايكم اهلا فس مروا ( اج نحر تنطلسيس_ لوحتب لس لا ليتكم ملت د لس ةسءاديي 12-1 تاو

 ك1( لوب دوكى دالاس نكي كار كذاب ح لاه جي قدير )عدلا كك اي دال ل باي جس ممل
 تروا انركش رلثك ( نيس كع كح لا) رواانيو زوي ل ( لع ) يرو تس اووي دا تعيس كنا لبا بش  -ءالب مدود تام

 لكنلا كتماب نمت انج هك لي انبر مك لبي روا ع ل دايك جلت للاي هس داهسسار خي رورض مت انرك عر ( يب ّلادج ىىا)

 صح ىلوررتا لع لورتص للا لس لوبلا الاوماريي رؤ تدبن كدب ليا - كش كتل د ةس ئوسك ا دوو حرر للا ل مرلاو

 وكول هس نور ( بك تار كان انج - ايد روق ل 1 ادد تقو لس تاررل ايل ب اوكري روا ايات تسب كا لوكر ات ل

 تدرب كوكو ايا الارماب تل نلاوأ ئوصروا الوبر له كر اس قورضص ف نوف ايلامخاوأ لوم ل ( لوداكدد)

 لاةروث كن ا) لت شع اياك ثا( كر لكن ورع اوس تاع راو كن 2 نقولا م( تل تدل
 لاف مارصم لابي دوا لك تقلل وثودري لش ردص» جس ديس عا زينلوكروا اح ضع ًانزح طفل لش تأ اياك اني رت ايدك

 )كح راكء اطقم د بسركتلو الرول نايابأ يذواك ا )وا ناوترف كس هتزجاروا هنزح ب ذو اميه لش

 ديت كانلوكرفروا ( سد بايام لوح كس مالسلاديلط وم ترحل كاد تح ناءرفا ئتم_ هس ةيطو زنا نيت ايف

 -اركاشسم لاا« كت كن وحج [ روتر وا قرم قي كاما نك السليل كوسة ني ذالك نار فركب لال

 قليرفولب يروا ( ايل نام كاك يي كن وكيف غس سوك نلا ب ) لالا اب سا مك |ب اتي هداف كي لبيتي كليب
 (اومب مولعم لاح اكمل امنا كس ماسلا يلع وم ترطخ لاب بج) ايكو جرار لداكد لاو ىك ئوضروا ( كم اهنا كس ئوضروا خسا)

 تردابع فن ع فوذحم ا اهي ا_ أوج فيك اقدم نا) لبي نرقيق> ( رد اق ح بسه والعكس مالسلار يلع ئوم )سكي

 طموبظمبح_ حررط اوك وكس نلا مترا( < ايباريم يدك تسد ركرب الغ لاح اكن لا دلاو ىك قوس كانت بيير ( اسهنا س حرر ا
 فوذح ب ادجاك ال ول ركوب قدا رعو كشلا) لين ركلس نيقيوو اك( اننخب نول يأ ف م تم ركل دربصشأ) تسد كن

 اك ( ماسلا يلع يوم ) لاركا ابكت( (كرم) نا“ ل او ا

 ( ح لصاف تاس لس مز قاس رورو( قوه ) لا لس نا رس_ذاع تي كي كن كن فت اكو قش ناك وف عارم
 يب هم وع +



 ام” رست 4189ج صصقا جروس موسما م حرابج رلج» نت اجر يفتح ررشورمج 2 نيل

 ركوت لحي شنب كن ولادي ئوم فذ مروا( < لوم لل هواك ارواج نا لك ون مئرع رك ) كسرت فأول وردا مكي
 اق ار كين عرار لل فلوو دس نا نال لح [لبلاد لاي كس هدلاو ىلا ئرم)_قتوكر

 وك وكول ملي لد ( نبأ نع زون( يكل وق ماسلا يل وصلو وذذاك سس ف لاير ايعان ىلا نس يانج

 امتا لايراد مز ىرضودرواركالي حدود ) كل # دابق ( اعلي ٌءاكتج اك وكول نا فرط كدب لس نا“ لبج )ٌةالتن ني كتارا

 -ايكا ميج حس نلا بج ايكن ايبداشداب دارععسس ري هل ذ- نام نكي ) نوم قو اوخر كسب لايق ديتاسدوا يدك ش ورب ( رك

 كسا تلا بج دوا ايلي # لام كنا روف يئانج ل ل وكودلاو قياوودوا قلى ركروظنمىترتاغن نبش غ
 كذاب لمكة ساد 2ك دوو تلا و لحب عززت عاوز )زوق رسل و باغ هس هدلاو فلك إذ مج

 كس هدلاو كاك وم لا ذس م: شف( ل سفن لات قالك - نشك 7 لاو رمك كس تادوروا لكلا تذابلا

 لاعتدشلا_سيل ناو كتاب ( شاركي ردا لث ردت لج م( با) هوروا لوم كرت ل يبحس لكنا( رك وكن لا )لك تاي دايج لبا لاي
 ل هدلاووي دوا نام ىك ئومي ياك انوا اكه دعو لادن ) تكسر سئ لول شك تبا هس( غل لب او سئس ي)هرعواك

 تااةوروا قزق تر ارو قرشا كيا تاذور عررظ اسد للاي كس هدلاو قيال هاذ كس قرار يش سدو كوس انج

 تي 1 ءارعشلا روس مج لذ د لك يوري دكاج لس وادب لاي كح كاوكرفو رم -.اهق ار فاكىل تري هدد لت 282 لركل وت

 جس يا رف لث فرط ن وكرفذ_لاعت تلش نيبس كل رمع نم انيف تشبلو اديلو انيف كلبرن ملا

 ايكااكر مان شل سا لو كك كك نايب لكوج رابخاو تاهقاو لش لا . صصقلا 8 روم ...-----..: ياتو نك
 جى قوم ةرومم اناكت روس ل ا < دابا تر دصتيب

 دبا دلل دع رك كي تداولا روت ارو قس تر ضلال .ةفححلاج
 ل ل لس نا ارا قوشاكن ل حس لد ذي ظنا كس كاك ب رف لم فجم امرك آرب سار ماعرجر واد دك
 يألواقت كوب 2 ركع صخر ورفاسص نش ذاع كل لاس. مرك اكدر عع داعم لن لج لوب لاذ ضرف ىذلا ناتعأ

 لوم لزان لم فجتدلب ل شرواعس كن تيب اري لج تدوص لال سكت واذختمع
 ع ئلضروا رج زروأمرلعروا راجع حررط ىا- < قا مارعتس دامس لاابع نبا تررض> ن#_ ريعس نكي

 -< ايكء اشتكت باتكلا مهانيتا نيذما نا ل#روا لو لوقت تمم يق نشك داعم

 تروص ما تراعي قت كوم “يسوم ابن نم' "تنفع جبد لوم كف وزي ل وتفماك كايلعاولعن
 رواه انطوم قكرئاز نمي ساد ك دا ع ىسوم ان نم ًءايش تليلع اولعن- لوم ررظ لسا لب

 -.انترو# مات نصقيب لن لويس الايك لا قحلاب
 لك سقما تييبوج ساني ل [ليأ ل باخ نور اكل تلج قدس 700 .ةنهكلا ضعب

 د ابوفكتت اتاك لس لجارسا ىنب نكي كلة رك تركك بس لإن لت اهج ناهج ردا لك يكب شرعنة داسل

 لييارسا فس ناوكرفري رسل ليث حرك اعرفك اكل دريت تو نس لوبا د قبول يجنن كباوخرك لب كن يرمجما فس ناوكرف
 د زوجت وي ذا ل_ تنل راك رواة ركذ فان تاءاكح ا تنس لس لاكي

 رص فرصدارم حس ض رالا تسودعاق ل ارواب اتوموارم ف رتش قا البي هج ركا كس ذكرك و وراي ودول رحم .نكمنو



 اسحب تيبآ »0#  9 صصقل جروس مهرسضوراب مهد رابج رج نمل الجر يبضثحررشو مج 2 نياك

 متو ماش نرسم يل سا ابد ماش كلم قرا رنتسا اك ويارا رعود ب رثكا لرسم هدعاقر ساق ل وا نكي اهق سايح انا
 ل دارس ل وأود

 -ج- بيلقل لاا .امهد ونج

 م ضتاروا هت ع وم لم لرجل تك نتاقمدوا لن تس ركبت اسكس ماهبلا ىل واج لكلا هداف .اسنسيحوا

 مي قناع قو لوك لت رفع داو كم السلا يلع وم تسرح كي قلك سس ب ا يضر خد ىتايك نبكي لب باخ
 -انيد لا 8م لواقلطم لجحنلا ىلا تلابر ىحواو هجيج لمت ب

 دال نا طئاح تنبامنول خ# ىلشسوا بس ايك ا يكركذ ع دقق طفل زئاعإل - ذئاع ول تراي! ءاخراي مناك لا .ىسم وسم ما
 هس ايل عرم لم تيياود كيج رك جس لشن مدلك اكو ريشمت كم السلا هيلع كوم ترفطت>روا ديس اي ذنب بس تنل نإ

 سس ىفاختال لابي رواه اتوب مولعم انوماكف وقس ل بس هيلع تفنخ اذاف لي تي قرصا .ىفاختت الو
 كفو قرف ب لماع ابك رسوم ةس رك هدانا فرط كف # ركرودوك راحت للا فس العرفج قتروم ملحم
 عرش زك م تك نازترواوكورطخو رن ل تك ف وخ-ابر لش راهن لب -<س دارم رطخ 6 نذح فون تايئاروا هس رار

 جس تغالب لاخاوج لت تراشيودريتودء ب هدرمادد لش تم[ اد لإن تكسو كت افاد نازتروا جس ماناكتسآ فوض يوكو
 -جس يحتم راقتسا لذ تع الفك لركاوم قود طاهتتلا تملع_لكوبكم 3-0 ليئسلع مال اكيقامب ماا شم .نوكيل

 هنزح رك لم لوم قدس تفلاكم يل هنزحاروام تغلاك ثرث هنزح-لإ تنال وودي لما لا .انزح

 57 ٍ "لد تاون 7س لش رارصروا تس اناج ابك نيزحو نزحمو نوزحم وهف انيزح هلعج هنزحاو انزح ضرالا

 د حلا ضدي كات_ايلاحا كس طقلرولب .هطقتلاف

 شمل د هس لركاوم قودو تبر ترفل صا لك _ اهنا وكدجب لئويك-< هيما راهتسا لن للا .نوكيل
 لغز عم زب اخروا لن قتل انك لحس ةئيطخ تفل را .نيئطخ

 زيت د اهقرصم اوكف ل ئام 2ك تسول تمر طن>وج حس دييلو نم نلايدد نلم يمت نلتزم تنجب ميس آم اناكنلا .نوعرف ةأ رها
 يدب ل كداب ل لوبا رات يك فان لن وفات تنتج رك ناوكرن_ لمس اء كف فاصل نإ رتبمروا لتس دالوا يك يبن
 كلا وم ةس كعضو وفاق نس نوكرف لع دعب يس نسوا كو آراب تا قع ارد درج أب ليثك-اتوم ليم ولحم اك اهي باب

 لا اكو اكل سعت توم لا مولع كى لاس سا ناب يك دمام س ديس آرب ماد اي دك نيد زوجي لاس كارد سك لاس
 - مايد زوجك

 رت كس ارواوءادتتجسيي كس قوم ىكي تروصريتإ كرسود .نيع ةرق وه ىاهرت كف هذه ادبي .نيعترف
 طا لكاس آيس ا تسبب وكن وكف لئدج روااهك كمل لو ىل اجب ىك ال ذسيس آحب كن اش ميخفت لك ةرقرداو+ هتقتال
 مدقمولووخركر ثللو ىل ذس ديس آس“ تساهم هدماف حس لاح تروص سا _اهقابرركت براببنا هدايزوو كل للا« رب زعوواي
 يطع وم ترج وأ ديس آان نتي ل نيكي كس سا يسد ذاب حس بوتس لكطاخ كنا ناكر فك مايك
 لاي باو لسع نوف ركل ل ثيدع .ىلال كلل نيعق رقالو وكفر اهتاهككل رت كل " 1ك كس لؤنودوكم السلا
 2+ نبع ةرق ل كس لففوو مالسلا يلع قوم ترعح لاني كللو ىل



 ساس رس تأ 40839 صصقتلا جروس, هرسفورإي كحل ابج رجم نال زجر يت رشورمج تنيك

 تّذو سا لابد هس اه هس ب لس ىف ألقت دروبك ميت عارم نوف ف رصركا بطاخماكللا .هولتقتال

 -لومش قدابدد

 ايفو ربت لوب يدي اكس ركل وصراخ 1س نس وم ابفوم تس هرب هرج كس مالسلا هلع ىوم تررضطح .انعفني نا

 - تاب لع نلح كادر

 فطأ لك هس ب حس تنغاذي عع ىلا ناايب و ىلاعم الط جس لوقم ايس آي ءاشرااكىلاهق .نورعشيال

 لإ كوم زودتا

 سا ٌةريظولاروا ربصلا نع ايلاخ ىا- مك نايب ىلا قتال سا ت# ابك نبا ل# سرج نارا م اح .اغراف
 ري للا و را داو رت نا بلس فاول لاذ مات قرض يسب تل كس لورارق نا

 رلوم قر نوترف سوحتاب دابر د دا كك او رايد كنز رف ءاهق ننكر ظ ل ل هيك كآن اب كسهدلاو ك قوم تررطح نا طيش

 بار وا لو بلم روا ثمر كلب لايخ كس 01 يلع اكو ترق نترك لي هدم لول د دق لاك كريب وو اكد كلب

 دارو كير اعز

 وكت عرفت ىدستبا يقل دكت - را ل .ىدبل

 وم فوز وعفسروا همس قلتم ييدب ناي قكدم كرما ابن لوقبر واهس اينكايل» ايدج ين رد انقلب ران نم"

 وبراد ارط يل كوب مالسلا يلع وم تررطعج تر رمح رهو

 -_اهنبا هنأب تدبال . لوم ررط لا ترابك ذقت .الول باوج

 ةئجلا ىف 00 هللا نا ترعشا - ا رفاس دهن ذي ترضخ اكس لع فيلر دع .هتخال

 تلاقف معن لاقف كلُدب كربخا هللا تلاقف نوعرف ةأرما ةيساو ئسوم تمخا موشلكو نارصسع تسب ميرمو
 < يب تمتج ل راما اثنا ابك لسا هتحخال حاجي ىكاهتشبل رولات تلكم اناكن لاك اوم مول سس ل نينبلا و ءافر لاب
 -ةس امد« قرص كلا

 هللا حررط لا جس لي قتل تضف اره هراعتتسا إي اتوب اتوم لكك ديب كويك للام كرش يت ادم رح
 -خ تج ايانارك ردي حدودك هن ارككر لاي ك- باب لا. سابك تدور فاكى مالا ديل ىو ترتاح

 نفس و 30 ني عدم د قرايسدوو حصر وا لج تكس ناتي - ةاشل .عضارم

 - ل ريادي لاوفود تحضر وا حسم كح ا ور

 ك ساد قئاجولدب ياكاوم بشوك ووكر فروا نااب نايكي نس هرم كم السلا يلع ومر ط> بج .نوحصان هل
 م السلا يلع كوم تمرح نورتو هلوترارم قره كبك رقروطبأر فذ لوبا رك ناي ىتدناشن كن ولاور كه سيب © نا

 ملكوت ربشوك وكول كرب لاذ كو ميج ارأللي امنع اسددلاو كيلا قت لوج-اهتاب د الب لاا هدروا كس هس دور لي دوك كن وكرف

 شرك ساب هر نسق بسك لاس هك دددددا فاصد#/ ريك ابك فس لوبن رك جس نوم مالم كناري شو#

 -قكعرود لاشي كتف كياروا قوم لك [تابررط ل ا- لث تس اجو فاد
 نارك ح رود .هتمطف



 ومسار ع 473ج صصقلا روس, ؟هرسأو راي ليي رارج ربت, نبل الجر يسفتحررشنو دب رت ني يك

 هدب ايلا ترم روطتس تررتجا لك ف الي عدد للا ب فس هدلاو كم السلا يلع ىوم تير كيس يب باج لسع .اهتذخاو

 -! ردت يش لوك لا- < تابموج ايل كس رجو لذ وم يفت

 تقي زا اك ص حضن روس يس روك مكتاكن ل ارق تم واط لع رخ 10-( لأ ) تمرس لأب حس ل١١١ :تابآطلر
 ميلك قوم عرغت كيت لروس كو 1 مركزي 6 تاهقاو 1_ي مالملا هيلع قوم كرت رعب ل ايلا يك ن 1ث

 عروس لل كساب رفركذ تامقاد لس نكوراثروا ىومح 70 رم ترروسرت ردا دج تاقئاوكس وكر فروا م السلا

 -ج اناجوج طاترالمجلا ىف لي لاقروس ل وود حررط اروا قكرهتا سك خلا لض نموت [ىرخ 1ك

 روا قرضركاد قب يت رفاك_ومج بسلط كن لاهيا لت نا اي لوم نام دقيقه ءاومء جس م اع داره تس نم رش
 رعقاو كس مالا يلع وم ترن #خلا نوعرف نات لوا ليلركل وبق نااميا وو ول سس اجو حياد ترب نا لادن مرد ثمب

 لذ نوفل ىداب كرك تاليصتك ادجتاس كس طور ىسوم ئلا انسيح و اوت ارك روا ليصم ىلانجا ىك

 راكب حس نارلدتب زول( وبليارسا) لويعبرول هت ناو سس تاازازرعا كس مرج وك ويطبق_اهق يورك يت لوصتر ووك وشب
 ىلب لم نادك السلا هيلع كوم ترضتح ىلادتت نفت حررط لترك انيد ىلسكل وفارس نك شك سام لات ناهي
 رك طي ترضخت [ل هع فيعضر وا ىلا قات لبطل احلا ىف وتج ننام حرررط لا ءاياررفروصنمو رفظم يت رورنك وردي دوج واي وكل يس رس
 -4 لب عيري نوفي ترق اطرواراشبس يسال ةتتنو كارل ناك

 قى وري هس لدية ريتتك حج _اهكيد باو انوار كيا د نوكرف ............:ر يبتلى لا روا باوخ اك نورت
 لاني وصنمو اهتحاروا شامل الترب كل كس باي دسروا نب لت ىورطخ تا كس لا كك اج نب تمنطاس ى ردت نوختاب ل ليارسا

 وصنم اد يخانج دلك آد لئاقمدم كس تموكتروا كوت ئاريبب روع ى ايس لجن نلارك اجب ايان سكر وزنك ويلي رعاك
 يملك سا حررط سا كيب موصحنىت كت يانج دس اج الا ثرام وت سوم اديب دك وكذا رساكى اىراج مدا يرقي لباطم كس
 _قركروظن يئن كغ رك لاس كيك ردا فكل اسس كليا و ومشينا كاك ل وراك تمدق بجرب رع ا
 ك نازي -اهقح اسدافم اكهتك د ركانب لاي داب لأب -اهق ليدي دن اكلي كى ايسر اي ايس ككل ن ذا توك بل
 -ايك ال سبأ كل ساه لبا اك ع اومكس لات كن ويلي رسا لن تكد هد

 كيا تان رعم تردطلس هت تس رك ا يكن اب لوك يش كيأ ل ..ميئاربا ترضخ لي ارساركه جانبك كرنب ظفاح دا
 ل تشر كى مجد كاداجيا نيش كولا دي كملنا ككل دب وكل صيف ىف انس ف ناوكرف جس ددقعرب حتر كس ناادج ليمارس
 ارز وعملا 1 ل قص لن ترطب تراوو مو روبل قروب تلف كم ارم مو ل

 فرط قرسود ات دام ارب لل. دب مرن شون نلوكر ف فرط لي : كوم قير لتر دقو كري طدب لك نوع

 روا لوربطكموو ات كة ال بالقثا رك امشاوك ومب دكروا رك انب تدرب زوك وقسم لصيف اكشن تر نري لا ترف
 رواوج بل اع ودارا اكرشلا_اهت اتباج اني ددكر ات رس ٍّ ارا ىفب موقد ديسر تن آروا لوم قبس دل اخورصم 2 زرعت نول 8

 2 نوكرفروا 7 2 وع ل لور ز كى الفوج لمارسا ىقب روا ىقب كل ام كت نو راج م وقم ولم ديتاسس كس تداس قرد
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 يلع وم تررطح_ كل تسد ليث ن لا ل 0 ىف قاصلا ان لوو اك اومانب راكم ردا 2م رشا سا قلن نلامإب رس زواك كا جت اس

 بلوم بيت ل ردوا قدا[: ١-2 نايك ايسر وكم السلا

 8نورفحي اوناكام. : لكك توك نمو كل كس شرور للتا لكم السلا يلع وم تررطح

 كس ناورطخ توك اراه ذس دشلا-اهقالا رك غو حول وي لجارما نوح نس لومفاهتس ربو كو طخ حررط شرك سس بلطم
 نع نانو دس نط لاعب ب سا حررط سلك آلي تكرت قييم رول كت مموك ىلوكر ف سس آثشاس
 مولخم اا مجتاسك لوي رادرب ذانضاباشرول الي ل دوك« ل تالكاس ىادجيدو-قكلاو كلش نابكى لا مزرك قشر
 قب لور لن دئاط لوك ماظن لدغة ساجد

 هدودوأ كح كتل بسلك ايككاي د الت تأ تدب رطروا ىلا ياعيد ب او باوم م اهلاوكهدلاو ل مالسلاريلع وم ترضخ لو

 قادم ىتباع لاهي رول ك١ لثة اضرب لرد ثوجي لع لم تس. ءورك كر ب ت تولاح حظ افك الوم ري دا لوك مج دوا ليث ل ىلالي

 ماكهسذب تن تكاد اكد ذم افرع تلاع بصنسوو اة اجي اهني لي تنقفش لف 1 ىراهتدلج تبع انومم ترم نا ع

 8 ل اج قدرلر ود سو اكر مانت كرلسلس نا 0

 يترك كد تروى نقم لد -ايلوإب و فس يس آس نابت كنا لج كمل ومان توبا لكلا كاك ما نس للا
 فاعل تمول وي موت ”لاورارنب عسل 30 لرب ايكون وكر غ-اهكر طراد ثمل انب كل ا كس رارصااب تس ناوكرفروا نأ

 وحال اكس ب تسب كرف - اوم إب هس د تواكب ركل لاب تس داي لا لب تن بس < لبن ود لوم كج رات
 ركب 1# قدي لكن ا- 2 تح لدب وكر زقت لادخ ايك_ تكسو د كادوا« اماه رج ناورم وكبش ىل« يك رش لوك و

 - تلك شاتيلا ءزفل حس باذن لالا

 تلات ترش ل ريب ىلا ؟اكم لايك كوسا ذيك كررت قل لأ لاأارك جي بلطماك نورعشيال مهو

 مت تسب لترك س دور ايكيا ومايك اراب توكل كا يارك 7 ند ا ارا كلل يم اب اكوا اركب
 : عرف ناطر ل تااضان لامر طب و لل بقرف يالا هق ظب ف عسا

 نلابج هداسوج < عسوداكل اهو لإ ؟ جد لاي كن ةيسادد داق ة جايك ترك دس كشر كس مكس كت

 رك دف ل رعملا لتر نات اكن وكرفاكد؟ لكل وبك ف لاح اراب ورم لوم راد كس للا بسحب جس الاو كس اياك
 -امت ا" رايب راينا هس اءافت انني دوك بى فراك تينم لدبي فقيلع تيقلا

 حررطى اء اياعلد ركادولهدعواك يس داب لاي كس لاء متيي يب درطزبلا نيرو عررط تقل  قج هللادع ل

 كس ترمى لومار وي هداك لوي - كج درو ءادإل كت بس اهانمج قلك رعو كس نيلسر ملا نم هولعاجو
 ا ل ا

 ىلا امك موهفماك داؤف حبصاو 0 :ىرتمشأو كنار واهرلاو كم السلا يلع كوم يرطح

 -!. رتاج رار قس لدي دس د تس نات لاهك اتمام كاما ب آلا ؛ قلم ىلإب لات هدلاو كمالسلاد يلع ىوم ترغح نب اطم

 كوي تاب تشر اكطبطو ربع افق بعرثدقردش لاب لب لد زج لوكا وسكس داي لكم السلا هيلع ئكدم_ تر ىل آداي كدي دكه دود



 ا كو ع هنا هت ورق ع را
 الر لو زار تشو ا لع حرر عا 177 انتو لد كس ناروا ورب تقفو بك دقلا نكي ليد للا ذاددوا 5

 . وا شان لا هوك ايداكذ ل هواك ناك لكلا سو نس اي دوكل بأ ىل وردنا نس هدلاو كم السلا يلع وص انج - ابر تسب س ىلا يشوفوا
 رظترا_ قر ىلارك انشور حس تت الاحو زانوكىلايروا يكر لرل الناخب الاح رك رب ىلا وو- كتر ارشوم لكل كد طاطا قاب

 دع ني كي يدلك كت اوموكى لكى تر لربك كر بس انس وقوم رعقوم

 دق راك) شنب ب ديب دس تر درك ليوم بلط ل ايئاد فل_لوم عرورش اظن لك رايدود .عضا رمل هيلع انمرح

 نرتب كلا حس ىرايشوم تياهن ف نبي لك ئوص لج ووو ليتروا شكل سا_ لسكن دوو را لاوو كسب كلش

 كي -لوم لك ىكملاو ىى ارب ىتدناشن كى شل هاوخرت اكن ادناغ ىقئاش_ح داركف يرشتمع اهنك ابكر وا كش كيا
 ماسد موقت يدرك عروش انبي محدود اك روك ل يأ لاي كوب موطعم تمير ب سيدرك عر ورش ازهج حدودك هت ناكل تس لامي

 ل لكوت اش ركز وجم ل ايا غ قرايعدود رك ماركاو مهنا دهس ميو يك لة ذلن قل ايخوكى لدول لكن ملازم اشو خس

 حررط لاقى د رنه اضرب نام درك تروا ذر اناجوم لوم اهنوكب سس _.اجرك ل دايك اجرح كرم اطرد لوح تسد

 -إ اداب تفضي زور ىتاشرولاب رركو مارون قا درع

 ده قف ايييوكل ولا وركب رواد كرار لاوم بشوك وكول رج نكءا لوب ولايك ن وحصان هل مهو بج لس نا“ ىف وم

 هي درج و قرسود ل تكسر جوصوكس ا لع علرب ملك كو ناوخريخ ىتاشدارم كريم كيد لدب عر داك تاب هس تمار ذأ رول سس كشك
 -< اتوئددرما اك حس تلبجروا تفرش رطفق باشا كه ورك كيدارم قرم كم

 جدود ل هرلاو لكم السلا يلع ىرم ترطب ءاثي لكك ياور ف وقوسو عروفرم كر وشنسرو هاا :كتررزبا ل اب دور

 كن لاك يو باج كيا اكل لا لم اج انه ترج ب بججاو دوا ب بمججا ورم لا ققوو كس اتوب يشرب ل ترج كفالي
 - دج ذ اج لع تدير

 -< اءاج كل ابي هدام دم تسقيط لنيل تس كدنماضد كا لاءاكيل ترفاكك سس ب بئادج اردد

 اكس تار قي ضو ايكد كي تج ل. لوبنا-اهق لاثدوج اكتمل رشا لابو تققو لامك تسول سي باوجارست
 هلشاك سوم لام ب ىلا لب تروص كي ان ترج اس نلت لف اظ لباق انكم اك لولي تس مكس تالرشروا جس

 _ قب ولست ل ل 2 ساجر

 . يطا ءجس.ايامكد ركاب هدعداكة يس دايت لاي ك- لاس متري دقي طز ترج رطل نك .قح هللا دعو نا
 رج لذ قر تبلا-هس اني ر ىتركومارول مرعداكدلا_ككوك-اكعس دركوماروإل كنج ام نمت قولو دعو كس نيلسرملا نمهولعاجو

 _ نو لل ذوب نقل لاو لوب حس جو كانا« لل تس اج برب سس ذب هس ذي رهف د لفت

 8-5 لكررف 0 وج بست اوم لم أح تمرات مروا حس

 ريغ قبالي سا ننكيعس ىلثنروا ىرايتفن اج ركادد جست 1م نا زتو فوخوت سس تارطخ لس تاءاصتن خلا ىفاختال

 دن م امتنا اك نكد كس فوض قرايقفا ارك اهق نك دلاو لكم السلا يلع وم ترطعح_ يس انكسوج لاش كك نازتو فخ قر ايفا
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 داس لس كر ايفر يف وا راينا عفو لترك ن دباس ليد لي ركم انتج اك تتن س فوث ىرايتتتا شارك ل ىيبح2_سا_ رك
 جس ىرورض انرك رف لي لا يس !ناموم تشد اسكس قرايقا لق ىراغا اريغ قبر رظ ىاروا

 دنا لا يرشب + لوهديفع لكس تيار نادم اتوب قي دكت تبكى دقلا لالا ار مولع سس لا ىل نيع تبق

 لا نا اكد تبلا نجس ايحانوم لموسم سا ليز تس جرب روما قاطو ناك اوم مولعميع اغراف سموم ما
 سنؤ كلبك ىلاظا توق ىلانا فرصواوم مولع حادطبر نا الول زين -دلل_ ركب كر وضاقت كس روما قب
 عي ىلاداداراداك اك للوعي

 - لين ىف انمكس لكذتر ب طتدجتا سكس لادتخاركا اري مولع خلا هيصق هتخال تيآ
 دلي تسهدباشم »وس لوم لاو تفك ىل انما وج دعب لس هرياشم كوم مولخسس قح هللادعو نا ملعتل تأ 1

 لع دع در اعدت نأ الندم ناي لاب رز مابا دلاو كم السلا يلع كوم تسرح انج لي ىلانمكس نامنا لاك وم
 د قودي زم تيك اني نم سابا تبلا-انن لص ىب

 امك ةئبنا ن2 نر أ َعَلَب ُىَأ ىوَتْساَو كلت ْوَأ ةنس نون الث َوُهَو ةدشَ لَ امل

 ْمِهِيفنآِل م) َنْيِبِسْحُمْلا ىزُجن ْهانيَرَج امك َتلِلَذَكَو اين تعي نآ َلبقِنْيَدلا ىِناَهُقِ امْلِعَو
 . اَهِلْهَأ نمِةَلْفَغ هع ني ىلع اج الا د تل نور يرو اا هيما يزحف

 يلعب ىأ هَوُدَع ْنِم اًذهَو ٌنيِئاَرسإ أ ِهَِعْيِش ْنِم ادله نَِِْي ِنْيلُجَر اَهيِف دوف لوما َتْنَو
 نم يللا ىلع هيقْيِس ْنِم ىلا ةلافشساف َدْوَعَرِف حَبْطُم ىلإ اًبطخ َلِمحَيِل ٌنِلْيئاَرْسإِلا ٌرَحسَي

 ير ف ليقف ُهْلْيبَس يلح ىسْؤُم ُهَلَلاَقُف او

 ا كارا َلَتَق ىأ 'ِهْيَلَع ىضَقَف ٍضطَبلَو وعلا يَ اكو هك عمتي هبوط ىأ

 1 لضم مةاونال ٌوُدَع ُهَنإ َىبَضَع جْيْمل ”نطْيشلا ٍلَمَع هع ْنِم ُهُنَتَق ىَأ اًذه َلاَق ٍلَمّرلا ىف

 ُرْوُفَْلا َوُه ُهَنإ هكرفَف ىف قب ئِفَن ْتْمْلَط نإ بواد لاق لالطإل ُب ورم

 َرِفْغَمْلاِب ّىَلَع َكِماَعْنِإَقَحِب ٌتْمَعْنأ اَمب َّبَر َلاَقاَدَبَو الا اَمِهِب ُفِصَنُمْلا يآ 0) ُمُيِجَّرلا
 ىف حصا َتْدَصَع نإ ذه دعب نر فاك ِوَومِرْجْمْلِل انوع اًريِهَط َنْوكا نلف يمص
 ”مخرْضَعْسَي سمآلاب ةَرَصْنَمْسا ىِذَلا اَذإَف ٍلْييَقلا ةَهج ْنِم هلاَاَم رِظَمَْي ُبقَرَعُي اًهلاَح ِةَنْيِدَمْلا

 مَريلاَو سم ُهتَعَف اَمَِِياََْلا نب مؤ ٌنْيبُم ٌىِوَعَل كذإ ىَلسَوُم ُهَل َلاَق ٌرخخأ َيِبَف ىلَس هب ُثِيِفَتْسَي

 ناَط ُتيهَتْسُمْلا َلاَق هب ِثْيِفَْسْملاَو ىسْومِل ” اَمُهَلٌوُدَعَوْه ُىِذَّلاِب شِطْبُي ْنآ داَرأ ةَدِئاَر نأ اَمَلَق



 ماحس عع 4783ج صصقلا جروس, مورس مري مسا ”رابج رلج» نال الجر ييضثحررشو سمج رن نياك

 م 2 - مو 0 و 5 مرق 2 2

 نال ! ُديِرتاَم نإ سالب اًسْفَن تْلَعق امك يلفت نأ ُديِرنا ىسْوُمِ ل

 د مِلََف َكِلذ ُيِطْبِقلا ٌَعمَسَف «مَْنْيِجِلْصُمْلا َنِم َنّوكَن نأ ُدْيِرتاَمَو ٍضْرالا ىف اًراَّبَج َنْوُكَت
 ِهْيَلإ َقيرَطلا اوُدَحآَف ىسْؤُم ٍلدَقب َنّيج اذا ُنْوَعْرِفَرَمأَف كِلدب هَرَبحَأَف ْوَعْرِف ىلإ َقَلَطْناَف ىسْوُم 07
 ُنِم هيْشَم ْىِف حَرْسَي 'ىِنعْسُي اًمِرِخا ٍةَنْيِدَمْلا أَضقأ ْنّم َنّوَعُرِف لا ٌنِم ْوُمَرُم ٌلْجَر َءاَجَو ىتاعت لاَ

 َكْيِف نْوْرْواَسَتَي كلب َنْوُرِمَتاَي وعر مون نم آكَمْلا نإ ىسْوُمي َلاَق موقْيِرَط ْنِم برق ٍقْيِرَط

 اَهنِم َجرْخَف َجْوُرْخْلاب رْمآلا ىِن هم َنْيجِصنلا ّنِم كَل نإ ِةَْيِدَمَل ّنِم خرخاف كولي
00 

 راع

 كودو موق (9َنيعلُطلا مولا نم نين َبَر لاق هه هللا تْرعزَأ بياط فشل ةُبْقرَت اقلاَخ

 يع لج م روط ردو دوا ( قويت لكاس شتم ب نحت ع عفوت ىلا بج مالا درع ئكوصرول ............: مج
 هيلع ىم تررعتعيت )رمل كا مترو طوع( دج و دبى شن لمي حس ترون ) مروا تملك يأ دس من( كرم ا
 تكلا نحل هج دارم نم مى وعرف ) عريش ( ماسلا يلع قوم )دوا لإ سر اي ررلصوك ور اولي يل "اطيع لرب ولم السلا

 تكل ل وصد اود لابو ذس لوما انت ريس ( لي لس عسا يي وو ) هس دش 2 كس لابوك نو كيب 211011117

 خس نوف ليا ارماوج تؤم )هن سس لع نضع نا كيارولاهت اكد دارب( لّيرسا) لكنا تس لكي نلا ةلليأ اياي سد“

 نفت مب تمل سا تاب افاد لمملباقمكس سلا هس د كح رهاب ناسا ةس. ةساد راي لايك

 وكف ساب مئايكرجب كوس اك اورد بار قب نايت اا وكس ارك ابك سلا فس كوم تررض> الق
 يدرك امم اكاك اوس( تش طم وبر ننال سب كوم تروا. درك يسلمج اراب سنو لا نس تؤسس( ؟لاودال
 ىلاغيغ وت( لت )يلو ئكوم ( ايدايعج لب تيب روك ارمي -ايك ايلا دارا نس لوصف ملكالاع-الا راب س نلا سا نني)
 ( وم سو هدضمرش ) ايك رع جس لاو ف اكبب احكم طك رو ( اكنلاسما ) نلاطيش بش الب( او تعس نابت كس صخ) كوب تك
 ركمتراذب الاو تشك ادب سس قو بشاب #ايو لنك سبأ ب - كحد لوس ايكو مروصت ( اكرام كس لا ) تس دج اكذدورب سس ا

 اك ا) # ايكم اعنا ب تجب فس ب آراكددورب سره !ايك رع فس وم ( ع اتبر ف صتم_شيمب سس لوي و نلا كت )لاو هس
 نورك يود لك ورفاكل مو ايلاجب هت فس ب آل1) ودك لد كل وضرب لوس ( كيياهب كح كح ركحررفغم ريم «رلساو
 ذر لج ضو ل تحاك اير باب كلت دن تلا ل صنم »ردات لوب شرفا يوم( 6
 ذا رفععس للا زم( عابد هس لبد ل دباقعس ل سرمد ىك) جددا “ضرب هدى اجدد نا لكدشزك

 اهذب رجتإب( ع دئاذرب) ب لا( فس يوم ) بجر# ( حس داكطلف تيان تسدد كلا ددداك نر ل داس 18

 ( كس ل زل سا ل باوج كس دايرف وسل امج داير ف١ كاحغا لوب ( لج ارسا) وقامت فل نع اك ( ىدايرفروا ئوس ) وفود ناوج

 سئناورك ع يروادم تساي الحجب دوز انيا لش ايند لب -وم كك ركل الى د [كيا لكايدجوم تنس اي ركل عم بايك نوما
 51 دمك ودالج ةس نوكرف-كت الغاب ساب  نوكرف أر ف لبث تقم لاقل اس رانماتا يي بج فذ لبق )جرا
 رمش( نال ى لبث ) بحاص كيرا( لإن ةسا رف لاقت نت( سدد تيس كل كس نراك ناين انج - يس اعالا راو وم

 ها(



 مراح رس ت7 4 01و صصقلا روسي مورضوراب 0 ما» مدابج رج, ناي الج ريضتعر رشوسمتب ننام اك

 ( راب ردك نار ف )مايرد ىلا قوس اهل نط ( ركل احب حس تسالي: 2 سس 1 وكس ذود تس رانك( قرض 1)-

 ل-كياج تامب( ترش) وس لي درك ولي امل( لو < درك اهب تومتست راب ) ني جي رركوروشم خت يآ

 كس ديما فوة: زك لكس لابد نم انج( كسر رح اكخ ساب لكسر لوب رلى كب

 - كح اهب سومان( ىلوكرف) نادت ءاكدددي مة ك (تلق راح # كي آه د وشب 0

 دس دارم لثو توق لامك كتف ف اكسشاث دس... : بيك ولم

 نانا ا و حرت ايو رن لا < لوم # لاس لال ايدج سد هرم لتي قرع . ئوسسا

 لاس شتم شبا حر ولي دماج انتا عس كارول اد لقاح امد م يق لاس ه ىلذ ل نبيه دوا لاس اس ليث لير صضاكم السلا

 حس لانس مالا نيتؤوتس ا زرول لايم وراح دش از ةكابغ ناز لي نسا لاير اج قوت ناذما
 - منار دادي لقب تقل اكسس طاف كس ناكمو نا ذ» لاوتاد ضاق كمن يجني ن2 كساء نايمرد

 د وع ذارفرتس ى الكمتو تدرب قب او جتا سكس كت تس نيه .ثعبي نا كللِق

 ليسا هرجاق سر مشاكن وكر فرب لص اذ كس قررفوو سر صم جس فر صيف نس جوك شييش اجاب دمت تسي .فنم

 -هتس ب لت لاا ةيلرطم با -اهقر مشروم انا ةياكشام ذ ةييسسا لي بس فج باج
 دقي رط» ريو تفو لا- ابكت قو يلهو اك او برغم لب 3 ىفق““ ىلع .ةلفغ نيح ىلع

 زور كلا- هت ت2 ركل اعتسا قراوس ىتاشروا لال ناشد دك ىلا ات انام اك دارفشاكن دوك ذك 0
 ب ركل كتي كح لاا قو وون ايكم ولخسرك 1 مالسلا ريع ىومبستج - الأ لك كومراوس وعرف لع كدوجوصريخن ك نقوم حرر طعج
 - 4 كك وم دنب رازاب روا نلانس تح اركي تتفو كيا للي فنم قس كادوا سد

 - هقاتباماناجلداكيب لايذكتل كس نس اج يدوب حس ليارسا كس انتَ رداباكن اك يب .هودع نم
 ب ايلي كى رعش ب ر ذل ىلع. هيلع ىضقف

 رفاكى لإ قرم ترحل يكتتنو لا اي لب ام جركل مات ىل زجر فاك ورك مل دتذاكا لا .هتويح ىهنا ىا
 سدود ًاقافنا س_<سايدركلبك لصق نان *ب ارجاكي ا ف مالم رسضع؟ يدرك سيكي كريت يذاجا كسا ذراسكس
 تاسنخررتكردبلا_ه تاير اهفارمايامت اطخ أنار وك ابر لبلاك دجكب لكبر عاين تمصع ل سا يكرم وورد يكب
 -ايل حدايق نيبرقملا تائيس رارب الا

 قدك فالس ضي نيوب ال ةرفغملاب ىلع كماعناب مسقا ىافوزمب اد مي .تمعنا امب
 . لعقلا نم لاغأ تدحلا اد وز سقما قو تن

 ىكفطعاكل اري ردقعروا نيمرجملل اريهظ بر اي ىنلعجت الف ىا_ب السوم ىكيئاعد لمت ي- نوكا نلف
 نك ب2 ىنمصعا روا فرط كي ررصم اه ل تمعلا اهب مالعرسشم نوكا نلف كدمعن ركذا ىا_ انكتب

 كرما باو فطاع افخلا نوكا نلف ىنمصعا نا ىا < باوج كردقمطرش ن وك نلق < ايكو راثشغا فرط حمر دق:كس
 يوماوم م بدير زب ماك حررفغمال قوم ترغحروا جك كس فاطعتسا ىلع واس قل ىنمصعا ابي امبروا< كل
 لوبد مرينا لحبل وقل راقتتسا لك تاغ در



 ماما رسم تع 4676و صصشلا جروس اهءرعيفوراي ماع راب رج, نايل جريش ررشو لج نيني

 ةنيدملا ىفروا ع انكسوم ىكلاعروا هس قلت ةنيدملا ىفروا حبصا عر افئاخظتا . ةنيدملا ىف حبصاف

 روارلقارتم لاح تموج لاح ريم اسفئاسخ ايس لامس لاعإي ل وار إب < ىلا للاحاب ع ىلا غربت برت سو اوم رش
 .جرفلاوا ةوركملا بقرتي ىا دج فوزحل وعفا بقرعتي

 ظفل . ىذلا ىليئارس الا اذاف ىا- كفو زك تفصروا ا رتبم ىذلا رواه تاج افم اذا لا .ىذلا اذاف

 5 ادسنس رض هخ رصتسيثزارواج_ لص ه رصنتسا

 ديرتاذب لوبمد كل ىا-كس نشرب كري قزم باكا يلا ارما.لمج اكس از رز . نيبم ىوغ
 ساه شان تبوك ى ريم سبأوم يك جك وخذ وو تسدبو كف: لالجر يروا كان بضفووايزك قئم ترف ي ىنلعتقت نا

 حيك العب ارب كس نتوم تررطح لي طرسا ووو لبق سوو يلب #د من ل ارسا لمان اكخما ئسوم اي لاق كيس انكم ىكيددا
 دونا بأ جو كى ريب ليس لا ىوغروا- لج كوم ل تاق كس لادوا ساو, حسبو كل ارسا ىا لأ ور زك جر

 - هد لاذ ل لكم كوي رواد التج
 رح رول ستى التخا ي كس وم كي ع ل اانخا ىو كار . امهل ودع وه
 - يس نوكرذوج جس لك 3م ناكل لجر ءاج
 نسم ىناىا- جركاومم ليم دقعرب لوضوم صكوك سلا لص ناي كل . نيحص انلا نم كلذ ىنا

 نيحصاناظفلرب لم_وب فوزي لخت ككل كح ا بردا هاب كلا ايقسو كل ًابحرم سب فكل نيحصانلا

 2 انج حمس لع فو رطل توي وم قلت نيحصاند# اب نيحصانلا نم كل حصان ىا-عاي درت لالد

 راقت كى لادادلاب هس دارمي دئااكتض 1ىك .بقرعي

 -< كليا قليل سس تاهقاوك ماسلا يلع رم تررطح قب عروكر يب ............: ب عر شل لج
 لامسج اوت هياربودشر نلاءاسروا تدوترام ارك كح توم ليبتون لما مالسلا يلع وم تررطت ل .ئوستساو

 -2 هك ءدادي بس وو الع ص

 مكي دداجس لوم ل توكل ع مولع تلكرب كى لجلي كس هدانا فرط ىلا لبي نينسحملا ىرجن كللذك

 ساروا قزنيشم ىرول كت مموكعروا تج_ررازيب سر غلأو مللس لا شيب لك - هلع لاتتب كلك نوكرف ىيتنذو ىل قوم تيرطح

 مة ناوج كس نادد كس جسد لب ررط قرب لع لب كل ام وذو لاما - تكن هس ذرب لكلس ىارلءارفا لس مق

 ميدل قو ىلا تح سدد ةرطخ كل نيساوكل اح تروص وى برا تجر عقول نااروا كس سدا سك يديها تسانلا

 ىتاشوو لوو كر لاب كس ئردارب رواهدلاو يا لابج تفرود آى قوم ترج لوك حاج طيش روز ليك" اجو كم قري

 -امايد +٠ تكباوك تب رواب قئاشن كيا حس ل ارسا كي فتاة ردت سك ثاب ثافدس ذب قلن ثالث

 ركود تسهل نيا اعليد سوم تاو دواب كاش كيا تس لي ارا كيا انا... : لزغل د قاو اك ىوم ترغح
 ايدهك غفل زيت كوكل ب باوج رك 1س شين ىف نامت _.اكومايامجب ياهي وك تان وبما ليي لقوم نب دقق كل وتد اي ىكنا
 -2- ناعرو دش اطرلتوج -ايد يدك يسر ام كيا ىلا عوكر وطار وادع الشاب جم السلا يلع ئوصروا ايلا اكل يب 2 0



 محمر سع] كحاب صسقا جروس مورو ري مم مرابج دج نيل لج يضتحررشو مج تنال

 ل هفرلك كلادو ا سم ومد مد يأ تكي هدا ما انش هاا ايو قوم اك امدن ىلا فس تأ مران عيا كس لا

 كح تو بيدا كب - ىو كتل اذرام هي لثتيبنل ؟ قيم ترعضرول اهتم اتي حذو تت انا -اكةساجوم ماتم اك
 د قوم تررطح ىتشروااهقدنءابج كرحم ىلوكتنفو سا ايكو جريج نينو تويكس لييبا هكبهنوحكركت اهتودارا اكشن ب

 و نلاح لاى نون هول ار زل يب وش لولاك حررط سا لبن رك وراوطاو تاداع لكننا قا قرعمرعا ات دمت ىلا لوكا
 تاعك ىير رتب ىلسجت ع ىكابيلا ايكوم ارث لتر هلو تكلي ادلانقرهت اكشج قف كيا فرص_ل لن احبك نااصقنوكل ا

 - ايكوم كوخ هدارا وملء انجب قزم حرر ناار م دال وداي تاق كل اهي دابق سارت انتاووروا
 كلاعتشات ءاراو قرف < قاكرا قتل كس شن زرس_كلح رات زادت ماك ساروا لوم قرم نك ءاعم سب بضفج
 حس انوجمولعم ل ياطيب لم ساكس د؟ مداني لتس اكد سا اج كد وزاورواك وتفروا ليبل كرماوي مارشي ما

 يارذكيا- لو تسد 0 اه اك وم اكدر هر يس قا ذكي تس تود < لوم فاصو كأي لكدج ترطف كم ايا

 الخ وم تداع ماع كنك ل تو: ىو ود كدي س تدك ل كك نس كاع زفر اطخ ىلومتسرو) زف
 .نيبرقملا تائيس رارب الا تادسح_ لو تع ئابي سال اطاو_ ىفيفن

 تسير انرك ترج اكم السل يلع وم حرض خلا ىسفن تمسللظ يننا بار : عيبا تمر وا تيرعم تءامفاو

 ولى راي تركك يل ابي - < ةسل تس نا نرروأك انسفنا انملظ انبررواهخ كاربت لشزغل ار ليا كو م 6 1

 كح توب ملوك ابا لوج لدم تاشب ماني ماهل كرم تررطت لاهي لانس تراقب هيلع باعف دوي[
 - كو ماوج رعب

 تاب لوك كث جس لاا لابج تبا - مجرم ديقع ولو كح لاس تجانس رعطق للولوج طايبنا تمص

 -<س اي تي جاكت اققاو ضي يورك ل عروضا تاو نت لل نم ع عمك لاول ع عر

 2 اطخإ نانو رولا لو ا لوك ينك اوم باكترا كلوا فالخ ضنك بك مس مقاو لا لوكا اكد 0

 2 اب كل تاققاد نا تاه اكس اظوفكروتسدب دج قطب نرمص عز يسكب ل 6ىداعجلا

 لوك فرضت لا فرص انساك بكت ديص خم حس نا هو رك حس السوم ب هيب فرت اكن اطيبش حرر ىا

 لوك ناد ادم ناجارامهيقافتا كيل رج ىل وكيف وحتب كس توم ترطت نابي هك اريج جس قكرمجوزرمعنس نا تاب لوا فالغ

 -اتبر لاكش

 اكرم ليث سومر افك ائءاغخاك ذك رع نيهرجمملل طريهظ نوكا نلف كس كوم تر ....... :؟ نون 'ء
 0 ا ا : وصوب انج رجب كد ايرف ل اساس ن

 شوب لل -  ةراناتنتب لي دعإ كاك 1 بكل ب قرن الثار سو ىلا نا بورت يل د

 ظ لو رانك
 نكت وعدنا اال -4 كح لو: ناسنسرازاب روا لسن هسا ا ألفت ت تءارأب 0 كرمكد تاويل

 نوكرفر وا وج اوجرش اجد كوتقاو سبك 2 جاي تورك تاارداجح اتم اييكبسس عع رك رات قوم صح 00

 تكل كلين نأ 202



 413# صصقلا روس مرسممراب مدد رام ردلج نان الجر يضع رشو ج2 نال اك

 < عال سوللاظ زورو ايار فاد ساب رجلا عسى وا للي ارا ىنو و اهكيد ور كسا ......-..--: ماب اكن د تسرسود
 ناك ساق فلام كل ويل ارسا لتوج لوف تشب ع 1ك- تور تاك هك لدايذ اك وكرف نكي هس اجو لوك جرا

 اكد ومر وهم وجر تتيسس_ للا رطروط ىلو عرف اج لكم ترص ل كوج اب وم اننتكيرت لارساوك كوم ترضت ناي 558 اوم فلازم ياك ونود

 0 ارسا لحي سس لاارواكيل فرط وك ىو رف كرم تسر طن احر مج -اهخفليعاك قئومم تسر طح ى كر ل سيطبق دمج سا <
 2 0 كيب الج ب جب قادت قل اهكد صغر هج لاب زك امج مولظنم اونا لوب ب مل الف ا |باحانلا ف رجتإب - هت كك. اخ
 ع يل اتوب مولعم ايبا ؟س ورام تش حر امتار ام وكي 2 رط
 رمي ناكل نوكيفاج نس بوت تفس ات لاك انام غرار اهنا_ قم ىتئون شا ىك تأت تيبس دارك يكلبي اوفو دل اج امج اوي شر يب
 يب اوخهب_ ناكر ل١ ركل ثاك ويعد ؟ك هاشداب دوا لوصن ال قرار سسك صوت دوا ىلد 1كم وقر ينك سوم سدوم لاو كيس
 يدرك اح ياش اوم كراع ر فر شنراو كك ةسازود قاس اسك نوعرف يشي را

 هوروا ىر لاز اوتر يت لك ئوم ن# رثلا نس لو لس سنى ريدط كيت كيا رك لو : 31د كوري 4 0كم

 هسرمشأر وف متاكايد ور وشمركالتج لاح تروص لب دولا | لاي ك قتوم ترن او: اباحي حس تسر رت كرما دل حس لج

 نة نادى اعو حس دللاد ك2 د قئاو تس لوسار /- 2 وم رطل كح رعم ترم تفتح ىت قس -ناج لك يب
 امتع تنفاسم كن د لود ؟[تسرصضو7 ايد لا ذرب كد قديس ى او نس اج

 ماما رست

 م” داهق اصر باعمر كح ىبتنرباعم ىةروا رباع كاهن يف رج رك وع .تملظ ىسنا برا :لولسفت اطل

 مكرر لا ايلكك اتافناارام اك حس تين كبي دان فر صرب وم لاكن امل اق ليتك ل١ ذراع لكل روكا وار ك قوم تءرعح>
 كح لا -اهت انيوم عفو كس دقي رطروا ىل طي سلي ل جبن احول دب رك اوم ليتل ايخ لب اصغ ول تتفو للا اهكرم
 ران
 - لإ ىلاجومدزرسق كس نايك زج قبو ريغ رص

 بس معو هه لابي لآ انتج تر لوشنزغلىلومتمب اهو تس طاح نب رقما تائيسرارب الا تءانص_١

 دهس لوم تيششووإي نحس لورسو دوك ماك !>

 كيا ك كس ملا اعد كت موكتروا ليئعاج قاتم اكددماكم اترك او مولخمس .نيمرجملل ريهظ نوكا نلف

 اهدوجتاسكس دق كرش ب مقوم ترورضدبلا_2س كيتا عد كت مو م ان ىئسشلا لبا ك لاس تناعا كرر
 -< دالاءاعدوجت اسكس ديق كرت لب هداثتسارلا ايج_ سنتر لكن نك

 ىئرلا رواد لاكش الت سد لك 0 رم” ل يكتطو لا قلو قلع فور ارم حس لالا .بقرتي افناخ
 رانا رع معتق ةرفيرلا نكي نت اعووروأ جس لان لن سي ىف امك لاك اه 9فوخ بول لوب قب

 - انبر لاو لاكشا لوك وم دارم
 كس لاا وام ل ترو زخاومو تسايس كرب تسود حررط كن مو نام ل اوبن مولع . نيبم ىوفل كانا

 - اوم لت رف لااجي



 ماحس 1 هج نصصتتا جروس معو راي ا“ مرابج دلج» نمل الجر يفت 22000
 7 أ ص

 يلا لمس ر#ا سا 2 2-2 5 م2 2 5 5 مك ممظ#ظ < 2 وا سام 6 ساق ع م

 ٌتَيَمْس ٌرضِم ْنِم ماي ةّيِناَمَل َةَرْيِسُم ٍبْيَعَش ةَيَرَق ىِهَو اًهتّهج نيم ءاقلت ههجّوب دصق ةجوت املو
 0< 02 ارالسسرب م ع ل وَ 0 0 3 ني 0و قاع مرطل مد سو مع لك ني جو دار

 ىأ «+زٍليبّسلا َءاَوَس ىِبَي دهب ْنا ىَبَر ىسسع لاق اًهقْيِرط َفِرْعَي ْنحَي ْمْلَو َميِهاَرْب نبا نيذمب
 َءاّم َدَرَواَمَلَو اَهْبَلا هب َقْلَطْناَفةَرْمَع هِدَيِب اكلم هيلا هللا َلَسَرأَف اهيل طْسَوْلا َقْيِرَطلا يآ قّيِرطلا َدَصَف
 ْنِم َدَجَوَو ُمهِيِشاَوَمَنْوَقَسَي سانلا نم ةريثك ةَعاَمَج ةما ِهيَلَع َدَجَو اَهيَلإ ٍلَصَو ىا اهيِف رب نيم 2 رع ارز رع اركان يي و 3 0 ا ل اواو ع نب ض1 ولا ١ د2 كيو ب حاحا مار 85 ل

 ّىا اًمكبطخ ام اَمَهَل ىسوم لاق ٍءاملا نعاَمهمانغا ناعنمت ن دودت ٍنيتارم مهاوِس ىا مهنود راط ارم وك < م 0000 3 تلال اوم ا ا ل ل د 2 ا
 ماو ول ل اك فرت ل ا ل ا" ار ةعكم راورس سوم م 1 ده” هوي رركإر لق بخس " إن نك

 ا ع2 و يو 0 تار م4 م“ 00007 هل ا و يقرا حا اي 05 ٠

 هيرو ٌريبك خيش انوباَو ٍءاَمْلا ِنَع ْمِهُيِشاَوَم اًوفِرصُي ىأ ئعابرلا ْنِم ٌرِدَصُي و ءاَرِق ْىِفَو ىقسنف ماحّرلا
 ىلوت مث فلا ةرشعالا هعفربال اهنعارجج مكر اهبرقي ىرختا رثب نتي اَمهل ىقّسف َىَقْسَي نا ردقتيال 2 قعر امو اف ودم ل عب يدم ع اعل ب اا و ل هلو اهم و ملمع مك لك
 ريح ْنِم ّىَلِإ تلو اَمِ نإ بَر لاَ عِناَحَرمَو سمس رح ٍةدِش نم رس لَا ىلإ ترص

 ا ا امم قال ل ا ل 8 0 ا يددت خخ

 ىلع ئشمت اًمسدخإ هت َءاَجف ىلاَعَت َلاَق يل هّيِعْدأ اًمُهدخِإل َلاَقَف اًمُهَل ىقَس ْنَمب ُهاتَرْبحأَف

 ٌرْجأ كيِجَيِل كل ْوُعَْي بأ َّنِإ ُتَلاَق ُهنِ ءَيَح اَهِهبَو ىلع اَهِعرِد مك ٍةَعِضاَو ىأ 'ٍءاَيْحِتْسا
 اَهُدْيِري ُنّمِم ناك لإ َةاَفاكُمْلا ٍتَدَصَق اًهناكَو ٍةَرخالا ذأ ٍهِسفن ىف اركنم اهباحباف انل َتيَقَساَم را ا 9 دج مو يا شوب يا وا لم م رم را م رسل زل الا حد يااا

 فاح َلاَق سْعَنف سل ُهَل َلاَق ٌءاَشِع ُهَدْنِعَو مالّسلا ِهيَلَع ٌبْيعش ٌوُهَو اَهاَب َءاج نا .لإ ٌتلَعفف ييرطلا 0 ل ا قا ل د ريال دل ا رم ماع فك شب م ع ع وخر او همقو ول
3 

 ُيِئاَبا ةَداَعَو يت َداَعاَل لاَ اضَوِع رْيَخ لَمَع ىلَع ُبْلطَنآل ِتْبَب ْلُمأ انأَو اَمُهَل ُتْيَقَس امم اضَوِع نوحي
 ”دضَم ' ّصَْصضَمْلا هّيَلَع ٌصَقَو ف َءاَج اّمَلَق ىلاَت َلاَف ِهِلاَحب َُرَبحَأَو َلكأَف ماعلا ْمِعطْنَو َفْيَّلا ىرْقت
 نم ٌتوجن ' "فختال لاق َنْوَعَرِف ْنِم هفوحو هلتف مهدصقو ىطبفلا هلتق نِم صوصقملا ىنعمب 5 ياو م ( فقو 0 قاض 1 ا همكم مر مسك 0 م 7-2 ا
 ئربكلا ةلسرملا ىهو اًمهنذحا تلاق َنْيدَم ىلع نوَسرِفِل ناطلسال ذإ هز نيم اموقلا مرطوا 1228 زا ا اع ل الا ل كقول عم نا قا اوبر "4 ناو جن قا لع خلل ا ل 7 ْ ه2

 ُىوَقْلا تْرَجاَتْسا نم َّرْيَخ َّنإ اَنَلُدَب أ اَنَمْنَغ ىغَرَي اًرْيحأ ُهَذِحنا ”ةرجاتسا ِتَب آلي ئرعصلاوأ 8 21 ا طاع 7 تك دج و د ال نعام و زم 2 0378-20-2 م جا

 ِهلْوَق ُنِمَو رْثبْلا رجح هِعفَر ْنِم دقت اَمبُهنَرَبْحََف اَمُهْنَع اَهَلاَسَف ِهتَناَمآَو ِهَتَّرُعِل ُهَرحاَتْسإ ىأ *«ةُنيِمالا
 ىنا لاق هجاككنإ ىف َبْعَرَف ُهْعْفَري ملف هَساَر بوَص اهب ْمِلَعَو هن َءاَجامْل اهنا ةَداّيِزَو ىفلحخ ىشمااهل م 2 ا مم ا معا لق ف مقل ةنفدم وع اوف وس وا ع راف اع واق قل اع ل قاع وم ف قو ا لنج ين ولا

 ىلاريحأ َنْوْكَن ىِنَرْجَأَت ْنأ ىَلَع ئرْعُصلاِوأ ئرُبكلا َىِهَو نيته ّىَتنْبا ىدخإ كلحكنا نا ُدْيِرا < م مرطا هايس 20 دق, هدرا عا لا ها تم 5 060 لل



 مم سم 00# الط صصقا جروس, هرسو را ل مرابج دل, نال الجر يضع ررشو لج رت نياك

 ت كل دنع ْنِمَف َنْيِنِسَرْشَع ىعَر ُىَأ ردع وحلا إف يرانا" حج يقل يودع يعَر ف

 رمان روس <

 نم ِكّرَبَتلِل هللا ءاش نإ ٌيِنُدِجَتَس رْشَعْلا ٍطاَرِيْسِإب ”كيلعق ّقشأ نأ ُدَيِرَأآَمَو مام

 ُناَمَشلا ٍنْيَلَجلا امي ”كدبَبَو ينيب تلك ىِزلا كلذ ىسْوُم َلاَق ٍدُهَعلاب َنْيفاَوْلآ مؤ َنْيِجِلَصلا

 ل را رالي وع حا

 ةنجلا سأ ْنِم م مدا اًضَعاَمِدَي دو قف هد ونال يصب كنار دنع نب اني اهب كنس

 , ٍبْيَعْش ملي ىسْوُم اَهَدَحَأَ
 رمش لا -اهقب تنفاسم لكشف كيا سر صم شي ) فرط كني اس( سوم جوتم )يك نيد( ف قرم رب ا و

 هار ىريسع راكدرو ياريتك جس ديما وب ل( كح ند اج ليئتساراكل ا كوم تيرطخ_ جس ب مان كح مكئارما نلبا ني ده مناك
 ل ريتا كس لج كف رط لكن ب مرش لا منجر كاس آنس تشرف كيان انج - اك اج لس تس تعاد ل ايددد كح ني )الج
 لوسيل وم *ن1) لس سكول اعلي دوك( ريب ) حُب كيا ب ىلا ةفكتي ب لس نكح ىلإ لح ني سوو بج دا ( اق كو زين انومجت كيلا

 بنت قرط د( /لونالاو تعب )تكل انكر رو ار و لودرعروا لو هس ءالي لايك

 لإ فكشتتو نا مت لالوب لافوو ( د دالي ليت ىلإ وك ور وناج ئيسا لوك ) تس ايك ا عدمادابب# امتي إل ( حس نا فس نوم)
 ككى باو كن اسد ذك يك انك ىعار هاعرظفل) تاج د ائب ليتألل ور لاج خس ا او ب ككبسج لت الي ليت

 انبدد حس لوك ودولاب ةيسا لقد انتج ساد ردصي نفل لي تءارقليادوا- لو ىلالي ىلا مترج لين قتر كرمك
 نإ !يخاكن ويك ! نب( كن الب لص ووك وروفاج ) لث هل ذوب تب دلاد هسدام دوا لل
 قركعخ )كل غانم )زك جرب ( شكد زب لك د ؟ نك حر انزال كي ق رهن كمن لدا

 ترا عال نعد د كاهل ) تلد ةز روز عير يفنسا ا كافور( سا حلاع 1كوب كارا سنا ع

 روب كف دلع ةس لوبا لك قلب باب نسا دلج كت لي حس لومختاح جماد لايكات اني لوم رات لوب دنم
 ( نون تس. رفواشرا ىلاغت قت” اذ الب اي رم لمت هك تس ىكشاليا نس باب - انس لاح اكد او نس الي ىلإ نس فوك وكول
 ىلوب ( ايلركلياكن يهرب سوم تس مشع ئوم نتن قت لوم لامر 1( لاي ل قوم ) كل ليان لع كارم

 ومن انج) 2 كح ةييسدلدباك اج ايادي ىلا دك وبر قدام رطاض قرامب نس ب آد - لو ةايرط اياك ين آملا رهمدك
 لب اكن احا لا نه لتامر توم (اهقيي اشف اكل لكالاع -# ول لبرج امك ايل كهل لت لوري يركروظنخس ١

 اة اجو ل ترروصىك لاح
 اهك روف قيوم حررطح_قكل كرب ىل ذنب لا حس لس ايلكشس: ليكى كى ا حس اوم رك لب 14 1ك نس كني
 ليجرلا) ل تدخلك السلا يلع ب يعش ررطت لاو غيبسا عررط ساروا ايكى نايا فس ككل انب د ىل لات تسار دوا ولج كي سريه
 يسلم هتابيلا اي ضخ ل وص يلا رف حتا وف لك كوم تسر طت>رم ل اك فس لوبا كت ام رف تفر شنب ناطور تسد كح تا ود -ايك



 ممم سع] 40و صصقلا روس, هرسفوراي ١ ماج راب رلج» نال الجر يضررشو مج 2 نالاك

 رام للي لاي ايارف_ 2 ركاوج لل اياوق كس ترجي العب ىلتييب ىلا مروا اجو تاجا كف الي ىلا سرب تفايظ
 تررطتخروا كوم كير ش لب لل امك السلا راع كوم ىت تفس هي - جس ابد ان الحك ا ناصكروا قاد ننام تءاياور كن ادا هس دامت دوا
 راح لي تمدخ ( لك رعش تر طخ ) بج ( ئوم )ني ( لج تس ارفداشرا ىلاخن قت ىدانس تش ذلكرس ىفي وكم السلا ميلع بيعش
 - كس ايي تالاح بسس كادوا ا

 متوركت مفي ناوي يا رف (فوخ تس نوي فروا اناجوم لتودام [ كل وجور فروا اناج اراماك تم صرصقن تمت ردم صن )
 انتا كل كس ذا, ت) لوب كا يأ تح لي نا( سرج اب حس تدل سدودح يلو كرف نيب رمش لترا 02 1 ح سكول

 وذ اهيا لوي( كتم ركررقم لجأ حاجب كرام ب لاعب هيلعد كوب ركب ) يح هكر رك يآ أ نلاجابا 1#( ىفوجت اي دجى هوو

 ناوتاب لوثود ناس لكل. دلاو هيت انب هدئداكل يأ تس جو كت ئاءاو توق كن لا يك )ورا ناءاروا طم ويتوج عاتب تورك

 يتم ولدوا اني داشج هتك ىراحب كح لونك تن كج ر زك بي كذاك ل شرك ايدك ايبا كو تس نا نس ومنا لجل جاك
 - اهنا لير رول الكنب رسأر وف قفاوم مولعم سبأ وا قكتح اس ناوى بعدل ااجج تاب دئا زي زيه روا- انيد تيبارب لكك

 ( وجت اب ىوي) لوفوو نلا كل وم انتباه ل ككل تك ( قوم تبر كف كى داش سس نلا كت سيعش ترق” كن ع لاوق ب
 م 1( ورك م اك اك فس لاير ىرم) وركق ركو ىرم مكب طرش لا لود سد لك حراك ه دامو كيا ح ل لوي

 تقتثع لوك مي دوا( :ركارول) تفرط ى راب ل (ءاج نإ رك رب لو م )ورك دول للاسم ناد رك رج ( يار )لاس

 تب ب( نؤوم )لح نك 5اب لءاعم لون تحخ ( < اكرتظفلا س١ هطلا ءاشنا مانجا ل انلا ف( كس دك رش كتم لاس لد
 اميازتفل_لاس داي لاسم 2 لع لاله ل وود كاد كيوم نايمردكس ب ارواب( < لا رفج سس 52

 )مروا( كح رك نر فود ذددا )كوت رج لوك تب( لودر كل كس 1) لودر ك روب( قادت لي ترم لا تيس دئا ام لي !
 ريع يعش تررطتحروا ايكوم لا ليام حس لمت لسا جس طاش اي نار ) هاوك كى ادشلا لو ع دكت اب دج ( بارو ل

 ماالسلا يلع بيعش تررنع»_ ني ركت ظاذت لك و ركب حس لو دتدو رج د كس لسجوو ال قثأل لبي رك ام رف حس ىدا زج” اص نس مالسلا

 ترضخ __ لكن لاوس ضو ف [ أل لك السلا يبلع مد [ ترفع دخت كس ىكذليسس لن نتن لل ايا كسب كاهن اي
 ( -ينركل وقرب لس نس لمن مكس ماسلا يطع ب يعش تررطعتك ا لا نس وم

 هى رارطكن وكرف شي لديك اوم م اهلا اك اج لح نبي موك كوم ترظت> . نيدسم ءاسقلق 5 0

 د لإ سوم دازعت اصراي كس مكة اربا ترضخ كوك اوت اوم داب آرب مان كس ني ل دا زبجاص كس متت ربا تررطح مش احترم
 ناايسرو كس رصضروأ نإ رم حررط للا - ومي سرع و ناب ناي ارم وبيشم نك تيرا” نيكس تر |

 مايك ا يكب ايتن ايش ىلا كل كس قوم عر طعس جو كت اقنعن نلا- تس قابلا ور كس لورادتبا رث
 4ك نارواكلل قوم طخ تمار ىلايمرو همس لبي نلت تمار نت اج ني يسرع .ليبسلاءاوم

 لك قكؤم تلرططت> سس تريح لكرادب دج نس ايار ترنعح_ىير ماك انروا ىتر فرك ثار ب لوتس اروو ىو ىلاو فا لي بق اه

 بل لاسر
 -لاونك اي بالج . نيدم ءام

 ىلا لايك ل كس اجب تطالتخاوكل ب ركب ابك ك- نكن حس طالتخا اي ماعد ذاك لودرم .نادوذست



 4783و صصتا جروس, طهرسبفوراي 01 ١ رابج ملص, نا الجر هيف ررشو مج 2 نيل ا همس أ
 د قا و ىلع رود لسن اود لصأح تييمبادجول ل وب لاتروا لونك لوك

 -<- ايدكس لاهفا باب ردصيت ءارث ماع رواروبتروا ردصيتم ارك رماع نارواو رثتولا . ءاعرلا ردصي

 3 تر آش لوح كح تاهيددواربش يراك ا تالاح لرشاعمروا يف هتك مروا برع لوا . ريبك خيشان وبا
 دورهم ذوب ليم كريس قرف اكن ا آن ئث ز نش هرشاعم كس ان آروا لي لاتام كس دود لارج انس اجاعكيد قرف ايا

 ناف- لدي ىنةىلمن دلة كدت اج لبن [لبئرماب كك راكم كل ايكذلروا سرور [ نوع ن لوكا وسكس باب
 .تاروذحملا حيبت تارورضلا

 هب ايد كتدارم سر مقف ب تح لس ومب قوم تر طق فب كيال جت اء رف اف . ويقف ريبخ نم
 5 هدروا اب لبا تيحعم افا تمت وتكمل ءايح افا لاعح ىشمت< عمت ىلع .ءايححتسا ىلع

 2 درر سارا نو ظنا عر نو ذل ياعم يك ع هيكوحو راك ترو ارو قت سدت سكس إب

 جس قروب مولعمتمزاجا لمالك رورنتس لودرم تاس

 توك تباعا قوم طحت سك رق وك كل عدد باد كبش لاهتس تدابع لا مال رم .اهباجاف

 كباب اي - كل 1 تكرب لوصت كح سن فاشل الب توقد تبا - الي ديلا جول وأ ىلاي مكس ب باد لاح ؟ كتبك
 نس ارجا هيلع تذخت ال تنش ول لامتابكن_ قوم رفح حررط وا ى كل تاو ردع رتل ايمن فل عرق

 ضن الي لإ لاهي دواس ماج تمار الب وج سس دارصر ايبا ذنبا لئرطخ قولك ايك مي كيج قرسود للا نس قاما
 5 ليئبس نم تدرجاري لااهترش تيينرب

 ا 1قكامتتا نتي لوعفمترصم صقو
 كلون ر كر واه لوم لاسرازنب نيت ذاسايدا اب نير كم السلا يلع بيش رت اناجابك فختال لاق
 - ل تاه الدان وراب كس ىلاوكر كس نادكب ج- ل

 ل اتداتاباذ بيطخ نا 9 رف ناك :قوذل ذبل ادت قرروا يسم وروا حير نبا .امهذسحا

 ب لبان 1 تبان 2 قاد اتاري انكر وكدا ل ويك ساك ترك اعولرم تسر ذوللا
 - انت اجانب عحكنا ثروت ليث راك راك دعاوي ٠ "كلحكتا نا ديرا ىنا

 لن طيرر م لوب كح تمدغدبلا_< قبب ريع لافتا لا مج كلوددناج# لاس تك جج عك ججح ةينامث

 - فنالخا

 به ايكءراشا فرط ف اضع زنك ل اكز ىع راب ماطر ارشع تممتا
 - ليثورورض_ ع قرايقفا :ركارولاكل تتعايش جاو تدري ك٠ ثلددع نمف 1

 2 فرصا سر قت وطل_هط شي رققرر نم .هّللا ءاش نا

 امل ورب رس كوب يلج ارو نحوك 6 اخ رت زاعرو ا عزنا #7 نوقع الق رداع طر... قيل الا اهب
 . نيلج الا ىا ىعر تيضق ىا فاضمر دق اك تييضق < لوعفم اهيا ظفل كج اهله راشا كل اكن هيعر

 قبلاطماك دايز لاسم 1حررط اج ناودع بلاطماك ندايذ حس لاس د رطل تل . ناودعالف



 ما حماتي 418 صصقلا جروس معرس وراي ١ 0 راب ردلج» ناي الحريف حررشو د#ج رن نيل اك
 باهيا و رهيطكي_ ضتروا ايكوم لم عراكذ دقتع با دحب ل لاوبقو باهي لس نفر ط_ لو ننتج نلاوردع وك اك ورك يب
 زاوج اك فرك يت لي تعنص ل يأ ل لوفود هراجا دوا راكذر وا بسر هم لدب ك فاد كل ول ري كت روك سس لا اناء لوقو
 ١ ” دهس لاكلفاد لي تدافكى رادار ملكي زمن اوم مولحم

 م لني ناي اكل الدتسارب ومن راكن طرب لوماوكو كلا ف نيلخم .ليكو لوقنام ىلعهّللاو 7

 مكة ساجاهكاي دوا لئاتمج ك- دام وم زاجل ش تديرش كن اب لك هس حراك ل رش لب مالسا دوج وم كن وماوكل كويك
 - نوم قرورضرع كلوا هن حس دارم لش كورعو لطكيتس لا

 اكو تررطعت لي نا كس لوم تاكربت فلكس مالسلا مجلي ههنا لاي كس مالسلا يلعب يعش تررط> . مدأ اصع
 5 راد لع تاكرج تورو اصع لابي كس راشمن انج امن اصع

 ود لبث نلا- ليث سالي لاي وكل وشي وم كولر لونك مكي - كفي تايب كدب لابو قوم ترج لام :4 نرش د١

 هاه ل كح بساي لوم ىل ذي ىلاياوم اجب حس لورا باش لون رك تاس كس ايح كس لايرلب ىقياوكك ارك اكيد قال فرو
 ىت لامن اروبجب كل ساد بيرم لوك اهي دامت هدا كس بابه ذوب سلك ب تجوب كس ئئوسروا- لوم لالي ل يترعب
 0 كل ل

 قكووجوم قريد ا يآ رركك كح حس اهب كوب سس دنا, كك ج ركأ مالسلا د يلع كوه ...-.....-..:ثيي م« قة قفعس
 -اي درك ب اريسول وروفاج لح نوي اروا كسا سولسرلد ب ىدردمت ىلاسنا ل دوا جسد ناشي ري دروبك جرد ياا تروق لل

 جرزكرلوج ل لاب وجدوا هس اتنما بتم قدرات ب قومي ١ نانا ماع كيأ_ تس فاصوا تا تارت لش قوم رح

 لاعب تقرب حل ب آدتببا انكر ل لكلص ىلسس قولى يللا ال 2م كلل هاكر اب لكى اعت ترعب كح لا <
 ا -لومراوريماو خراف

 بانر آ-!يلركه زارنا اكسو اس ايب اكوجبر وار فاس كس نلا حس نئارقرمددروا تييبب ىك عقم ترطح ف لوبكذل نا
 ترطتياب ل ثوب كيساارجاءاراس نس لوبا ل ايكتشايرو لاح ةذ دلاو كك سا لجبولم كر لج لكوج فال لس لومتض نايك
 نلا فس يأ -ة الالب ليج ةاجرلك ايد مترك دا كيأروا سوم ماتهدح بس قو حس تار ارك ايان هك س مالسلا يلع بيش
 كت غرر افرك اعد حما ئكوم تسرح _ ايي مكتاكي ابوك تم تر طنا سمك ايحو مرش ىلاوسنروا تنذارش ىرطفروا كل بنس ل
 لكى داءرف تيار وى كروا ك_ ومرت س أر وفرك لا تح رك لديك ل وق, « كك درا ايه اعد تياوقم روط عق وتم ريغ كحد

 لالخ تسارروا لع كتب عي لض قالي انج_نبدن ”رقلام هيبخا ترورض لبا دايم س لايخ ا انلج تي اكل ومر كس [لغ

 كح يع تررطح اك كوم تررطح_ عاج اندم لكل كنا عع ب اناج ن1 حررط ملاك قروكي سس مبب كتدورض_ ل [لسسم كيسا
 رلاخ وج ديلا دس تالق وا ووزب قش اح طايل لس تالاعرلكب -اهت لبث نب تدرج كنس | ىلإ ءاشن اك ىرضاح م مركت 57

 ركض اخ لش ا وخ يكد سوكر وا لب ل وكس ترزجا كما لاقل اضل بتوع لجو لم ذساج للا قرش لكل وب
 كل للا انكر وظنموتروكو ري لماوخ بصريا ج نشا كل دديح ضث ميركل يا صصخلا وا تقو ترورص

 بر لاقل لقا



 مجم تبآ  «حاج صصقل روس مورا 6 مرابج لج نال الجر يضعررشو هج رت نياك

 فشلت لوبما كوم لانس نااتساد ىئباوكم اطسلا يلع بيعش ترفع ف قوم تعج ام :....:ىداش ك قوم حرطخ

 ماكل 111 عكس لك يس هي مقر اف_ومررلقيب# 2 لاسباب تس تطل دودج. لو نيك يا رف سد يسد

 شئ آ- هج اهانبر لق ليم كل بس با لان قلم لاي لكن جس تدور كس داهسوكي آو ل كسه تس ذوب بآن اج
 نلا ىرارتئاءاروا- اوت تل قتلو ؤ فب نكس نابت ةوادن اك تسوق تا لإث لايبخل ووو لل نا 7-0 سرول

 حقك ايايكروادتاسكس تفل ه دايز حس لا يل وف كرم ىلتردو ليد نو مولحم سان تافيفحدا عياله كس

 هاب كالي ليت قوركتسدخ رعي اسد آتاكل و نبا ل لايم دس دب حسم السلي كوم كذبه دركي

 روا ىركو يك قوي روا- < اتدمرمم لب لاس ةررط ل جس عررتروب فاضا اكل اسود لاب جس تدم قرورض ل لاس آ- لود

 قك نزيف لاب نك را لدن كبسات ف2: رود تع لوم ارك ك يزول لإ نر ان < لومرم لدب ىراكت مدغ

 ىك نوم كمدرب دوا - ابر لوكس هر كتيير ش قدام بش لوك م لقروص ل وفود كدلاو كس كاي لام كى لايك« -

 لح ارخ لضرب _ بتول حجي قرب لع - كس اجل لا دسدف تن لوكس مق ين رف وكي ل نس كرو تييبجا
 -#ةساجوم هزارتارواب رج اك ادوخ لل ليك قارب شاء اشارك ر لع تحصر لوب رلماعم

 م يس روطظنتت ورب اكادضرك يك تعدوا كك ومدته اضرب لاهم ارو نكت عع تييبج تاب للا مالسلايلع كرم
 - كرو تدك اس لذ ف قتم تركي لع شي درك اكوءرايظخا كح لي لول لوفود نااروا

 فيرعش رع انبر لبشر لس كا و ايكوم مولعم انو تنس مح اربد الو اكنلا لوك _.يخا حس ترم تررطع>
 نك لوقن اه ىلع هّللاو دروا-ايكم راك تتقد ىاك_ لاكمال بس هدباعم لادوا- كد لديك تءافكو بض نسخ
 لك اروا نست و كلما نس لوبن لع دعب _ قوت ارتباك عراكت ترروصر هلك -اومب كس لومماوكر خب راكت كس اج 1م الو
 بلد ل ردوا ارثبس كووجوم كل وماوكر ءائيرئماضر

 كمل ناب كينيا ب1 تراشبد»ا ماني كت كاب ترضخ[ تشزكرم للا كم الساد يع وم
 روأ اي ؟لثف ترد اوين انجب لدم ىجلاو نطو تخرجي عب لاس رولكس ذرانوم نس حس نأ وكيس اراك نر
 - دركي ح لورفاكل كل ب ليد صدو يك ركل ف سيد

 5 1لتر اعوكن اكس قف تم دفكاوم مول امهل ىقسف :لولسفت اطل

 لكىلاهت نت بس اي ىف كن ايتعا فرط لكدطلا لش زجر م ىدب ىلوجترلن اطالة جس متلك لع تلزنا امل ىنا بر
 -جس هوبي اكدبز نايعريربكت اور الدوا كزايتي سل وتقت

 مشل فار ارحب كس ماكرداد من تيك رودزم تقوكس ةس 1م اكرلا كج اتم مولخ ماس كلوع دي ىبا نا

 ناكل دب كس ذيب: مدت ىلا عتابا أ 1- قي ترض لي ثيدرص لج تبا« لاثكف الخد ضالغا لاه ايلكل وبق شبع
 تال رقسس نا رقى جد لوو يزول حا رؤس تف ارو دقت. دمك ىلاور نل ركل وق

 ركوب لوفشم رف لاحم وكلا لبد لبا الكس لك نركرايتغا شئاعم بارسا كوب مولخميسس-- ىن رجات نا ىلع
 دهس رثن كل 4 لاي د زوجت اك ئاعم بابسارمي وم نكس لصرف فيان دايم انكر دنا كنج مدرك سس لو مل



 783ج صصقنا جروس مهرسمورإ م :رارج رلج» نال اجر يسفتحررشو#طج رت نال كا

 هت وَز هِلْه ابَراَسَو ٠ هب ُنْوَظَملا َوُهَو َنيِيِس رشَعْوا ْناَمْئَوُهَو ُهَيَعَر ُىَأ لَجآلا ىَسْوُم ىضَق امَلَف

 اَنِه آوُهكما ِهِلهٍََلاَق اًران ٍلَبَج مسا رؤطلا ٍبِناَج نم ٍدْيِعَب ْنِمَرَصِبأ َسّنا ٌَرْصِمَوَناَهبيَأ نّذإب
 مُيحْلا ِتْيِتِب ٍةَوُدَجْوَأ اًهأطخأ ُدَق اكو ٍقيِرّطلا نم ٍرَبَحِب اَهْنَم مكيتا ْىَلَعَل اًراَن تسلا ّىَنإ

 الب ىَلَص ِْ لايف ءاَنْنِ لَ ءَطلَو وفد َمست ©+و نْولَطصَ مل الاّ هلع و مط
 ٍةَعَقَبْلا ىِف ىسْوُمِل ِنَمْيآَلاِداَوْلا بنا يِلاَش ْنِم َىِدْؤن اَهستأ آّمَلَف اَهِحَْمَو ماللا سكب

 َىِهَو هْيفاَهَب ابنِ ِراَْلا ِةَداَعاب ْيِطاَس ْنِم ُلَدَب ةَرَجَّشلا ّنِم م اهو هللا ماَلَك ِهِعاَمِسِل ىسْوُمِل ةكَرِبْمْلا

 لا نآَر ©دنيجلعلا بر لانا ىلإ يسومت ةةلشنال رسم نأ يسؤع أ ريغ را نع رت

 انك رخ ةقارط خي ةريخشلا ةيخبلا عَو ناك هناك كل ين اهلل لل كاَضَع

 َنِم كلذإ “ َفَحَناَلَو لبق ىّسْوُمني َىِدْونَت َمِجْرَي ىآ ” ْبِقعُيْمََو اهني ابراَه اربْدُم ىَلَو
 اَهَِرحَأَو ٍصْيِمَقْلا ٌقٌوطَوُه * كابيَج ىف ٍتكلا ىعت حم , ىنمبلا َكَدَي لسد كذسأ )نمل

 ئبضَت اَهَحّرْحَأَو اَهْلَحْدَف ٍصْرَب ىأ ١ ' ٍءَوُ ٍرْيَغ ْنِم ٌءاَضْيَب ةمدأْلا َنِ ِيَلَع تناَكاَم فال جرخت
 نوككَسَو ِنْيفَرَحْلا حتُمب ٍبْهّرلا َنِم ٌتَحاَنَج َكِيلإ ْمُمْضاَو َرَصَبلا ىَشْعَت سْمَّشلا ع عاَعشُك

 ىل وت كَ فاه كأبي اضن ب ٍلِصاَحْلا ٍفْوَحْلا ُىَأِهَمَضَو ِلَّوآْلا حت عم ئناَل

 ىَأ ٍفْيِفُتلَو ٍدْيِدَشَتلاِب تلين دف ٍرئاَطلِل حاَحلاك ناَسْإِ اهنِل حاجلاب اَهْنَعَرَبَعَو ىلوالا اَهَيَلاَح

 كلو نب نالسرل اف مربح ريك ُذملاَدَتبمْلا اَمِهْيَلإ هب ءاَشُمْلا َركذ اَمْنَو ناَنَنَوم اَمُهَو ُدَيْلاَواَصَعْلا

 ٌىِطِبَمْلا ٌوُه اًسفن ْمُهنِم ُتْلَتَق ىَنإ َبَر َلاَق ه+)َنْيِقِسف اّمْوَق اًوناك ْمُهْنا ”هْئَاَلَمَو َنُوَعْرَف ىلإ

 اذر َىِعَم ُهْلِسْرَأَف ني اناس م ْحَصفأ رم نوُرطىحأَو ب هس ولي نأ كاف كيان

 ص لمحو عقلا ارق ىو ِءاَعدلا باَوح موس 'ةيودَصُي رافال لاقل عش اا نراك

 امكَل لَعجنَو كيِعأب َكْيَوَقُئ َت دضع ُدْشَنَس َلاَق (بنوُبْذَكُي نأ فاح َىَبإ اد

 ملف مهل (موؤْيلعلا اَمُكعَبتاِنمَو ام انياب هدر مكمل ةزلضبالل نطل
 ١ ره ورب ريس ل

 انغِمَس امو َنلَْحُم ىَرتفمّرْحِسالا ادهم اَوْاَق لاح ِتاَحِضاَو تاني انياب ىسوم مه ءاج

 اج ْنَمب مِلاَع أ ْمَلْعَأ ىَبَرىِسْوُم اَهِنْوُدبَوِواَوب َلاَقَو (وَّنْيِلَو آل انياب ماي ف انئاك اًذهب
 *ٍراَدلا ٌةَبِقاَع ُهَل ةَيِناَمحَتلاَو ةَيِناَقَومْلاِب نوت ْنِب ىلَع ٌفْطَع ْنَمَو ٌبّرِل ٌريِمَصَلآ © 0 ٍدنِع ْنِم ىدُْلاِ

 مسمع سوسو رس 1



 مون مسوس تي 410 صصقلا جروس, هرسو را ميو رابج لج, نيب الجر ييضتررشو مج رت ننال اك

 ُحِلفْياَل هلا هب ُثنح اَمُيِف ٌقحُمانآَف نيَّمّصلا ىِناَنآ َوُهَو ىَأ ٍةَرجااِراَدلا ىف ُةَدوُمَحَمْلا ُةَبِقاَعْلا يأ

 يل دِقَْاَف ري هلْ ْمُكَل ُتْمِلعاَمْأَمْلا اياب نْرَعُرِف َلاَقَو نورفاكلا دو َنُْمِلطلا
 ” ىسْوُم هلإ ىلإ ٌُعلَطأ ََّلعل ائِلاَع ارسَم اًحرَص َْل ْلَعْجاَف رجالا يل ُحِبطاَف ِنْيَطلا ىَلَع ُنماَهب
 َريكَتْساَو هلْ نورا اهلِإ هدا يف «ج) َنيبؤاْل َنِ نطل ىَناَو بلع قو همن
 ِلوْعْمَمللَو ٍلِعاَفْلِءَنبلاب هرموَنْوْعَجْرُيال انْبْلإ مهن آَونَطَو ّقَحْلا ٍرْيَغِب ٍضْرآْلا ىف ُةُدْوْنُجَوَوُه
 ُةَبِقاَع ناك فيك ظنا اَوُمَرَعَف حِلاَمْلا رحب *مَهْلا ىف مُهاَنْحَرَط ُمُهِنْذَبُف ُةَدْوْنُجَو هن َذَحَأف

 ماَيِةَباَلا لاَدْباَو نْيَئَرْمَهْلا ٍقْيْحَمِب ةّمِئآ انُدلا ىف ُمُهنْلَعَجَو كالهلا ىلإ اًوُراَص َنْرِج «) َنيِمِلَظلا
 دك 0 2 27 ع 0 2 سم 3 َ 2 ا

 عقدي ()َنْورَصِيال ةَميِقْلا مْوَيَو ِكرَشلا ىلإ َمهِئاَعَدِب رانلا ىلإ َنَوُعْذَي ٍكْرّشلا ىف ًءاَسْوَ
2 

 لوم كح سدإل لاس لذ ابلاغ اب لاس تدك سادت لاير )هك كارول و كت ل ىلا بج ور ع

 هو( ل ءرظن حس دود) ىد ىف الو ليم ول ( فرط رشم تاجا ىكرلاو كس ناوى و ) و شاوررك فس وأيلبا ىئياروا ( كح

 لري اشعس تو ل [كيأ ذس شوركم هك لاولاورعك سا فس لابتاك 1ك( < ماناكثابب كيا )تس فرط رول
 , قفل م( + عررطر وت ةسوذجاففلا) ودل لوي( كح كن كبي تءاروو لئويك لخت لس تسارإ) ل الروب حس لابد
 ك فة ابى ط سلما نولطصتانفا_-دللّلاءرك) وك تيس لات لو انيإك 1( لش ايو زكتدخت اسكس م رسل

 . قي لإ هك اهو بج وس( نياك كاس فروا هرسكل مال < ذوخا حس رانلاب ىلص حس لاعتلا بابا تاس

 كس قتوم تررطح) ل ماتم كرابم لا ( حس نيس اد كس لقوم تررطخ ) حس( بئاجا) فرط فاد لكن اديس لما ل آذاو [ نأ
 راجهداها تس ىطاشاتفلج لدب ةرجشلا نما تخرد لي (اهتانم ىلا مالك لومنا لابو لكو اق تكرباي ماودك
 قت نا هس هرم نا لينا ) لس قريب رثخبتاب ليم اهلي لوم تضرد كس باانع_ك هس ءومب لسا باج لا تشدد لئويك تاس كس

 بح رمي( ىد لاو شر 2 ىوم ترغحئ انج) ود لاذ اصع ايبا ماك روأ لوم نالاولا برشا يوما( ع 7

 ديو كي ضاس )كامب ركب تشيب هو وف ( لي فو اذيجر جب .ايلوهسس ) بناس الجن اسيمج اصلي د( اومن احثوو )اوم امرها سا هس لوبا

 لاو لولا و وم نلوم ام م تمور رواو 1 [ وما -ايكا راكي أ / _ اسك دن قر كذم يشم ) اصلي دن قلي وا ( حس

 فراك ا لحي دج لس لا فاظرم) كلك ( ول لال جبر كل اذ لب كاي لع نابي رك يس!( حس لت ارع انما ول ترابا( ورك
 بان [ ايل لاكنركل ا ةدحتب لن نابي رك وم حررت اني ريغ صرب نم ) كس ىراجي ىكرخب كوم شور بخ ( نق دن
 دمت ىفوتو زابائياانيل الس نيسار#بروا ( لاو مدن كج الن ناز تكي عررط كراعش ك

 8 نثشع ررط 3 رج ايس كس مروا ف فردي روا نوكس 42-ف27ت رود دوار اسس رضاك لوفد لكي بمر اظفل)

 0 انجوكريتب وا - اكس ثدلبب تلاع لبيوت نري ركل ادت ل ناهي كب ج كومار حس كص ايل تاب فخ

1 

4 

 ع

 زنق ا ساو و 2 عال داس عدلا ى مو نو عم“ هر 7 م هربا عوف هاوس رردر <“

 لو َنْيِدَعبْملا «مَنْيجْوُبَمْلا َنَم ْمُه ةَمسقْلا َمْوَيو اير ءةنُل ايلا هله ىف ُمُهْعَبتََو مُهَنَع ٍباَدَعلا



 منح مهرس تي 44189 صصقلا و روسم طهرسبو را مم رابج رلج» نال اجر يضحررشو مج 2 نيلاك

 للا تس إب آت دق طل وفود فيظر وادي رثت كلناذظفل) وس( لين سوم لب مكس ور كدواء جتا لت اروي _<ايك

 ( لب قرا ىكجوج ) لن لي دنسود( عس حس جو كف وم ركذ كسرت الر مخ اكل اس ءادتبموج هاش ا مكاروا ل دارو دوا اصقسس
 - لت بأول نا رفان ساب هدأنيقي لاي كس لدرادرسس ىادوا ننوكر فس فرط كراكدرورب لح سآ 1

 ( لن رلدب كح سا ) كك هدرك هس شي دنا هج وس جس يكن ( لجلي ) ضيا حس لن نلا نس ل دادي سا ايكش ع
 تماس ركن يردي كت ل6 ناب لاو )ناين سس داكن و لاحب سرج رو“

 -_ كورا

 م7 ىنقدصي) ل ر رك رمق قريه ول( ع قس هزل الب حتاساس لاد قفل ب تءارقليا- نواعم نتن ءدراظفل)
 لي رك كبي زكى رم كولو واكس شيل داير تحي ( هوم تلفص لك در لج عرفو ل ت ارق كيأدوا < اعد بات ناتج اسك
 توشك يول ونود مترو اول ماحب هس داب ( لن ةيسد كك وبعمل ) لج تس و اني هزاب تدق داهمت ىلا م يامر ع

 مت تائاثثث يرام (ٌءاج لور 4 ىذ_ركى ولسب) كوتش تسد لولور مليئاوس ل د اطع( يلغ)

 اووج )عي رك تاناثنهلك دامب لاي كس نا كوم بج رج ( ب لو وكرف الكس د بلان مواكومرادعب حاربوا نفود

 باب لكس يس( اندم ) تاب ىلا خس مروا جس هداج( تركن م )اوم ارتي ضحيكا بوو ول( ع لاح تاديبظفل كت
 بور دروب اري كايام رف( تس حررط نوفوو كس ةادربتر وا عت اسك او لاق) ل ئوسروا سبات ول ل ( اي ز) تنذو ل لوداد

 3 د ا 6 افرك 95 رمل 0 2 0 78

 ذي اب ناب ماعز ازرا لوج قاوم ا ير 0 ان رتبف لش تاغ 7 (
 وكف عل ريض نلاباب اوقات ليكم ولحم ادي اراه لوكا وس نيس ونت !ورادرس سا الوب نلوكر فروا - 2 يل اف ل
 ركاثودرظت 0 قوم لمس نب( راني شوا ) ترامتدنلب كيا ك- رهيب (ا نب هدا ذم اك ويا )اي سك

 رشا )كس ساروا نوكرفروا( ع لوسر اك اروا الر ارا رم ) لوم اتعب قت انوصتوكى وم ول ل يجر وا( نورك م ولحم
 جس لات [ل اب دامب كسول ليت كات اهكر جبير دوااهت هكر امئارسانيا نتن لن كك نس
 ردن (ايد لا )ايد كير كركوك الكس ساروا نس ماوس( سرر لو لورد فورم نوعجريال)

 ةمئا انفلات دانب سرايا( لب ايند) لأ ذس مروا ؟اومايكم اهنااك وم لن كتي دوس( 2 بوؤ بسوو ل ىلاي #داحك)
 فرط نزودوك ولولا 0 دارم لاو قش حررط ل ووورك لوب حس ايوأ رحت .رودروا اسكس نيتك لور لود

 قس ايتدروا( لع ل ركروو بازععس از نوع اكن لوك ورك تمايقروا ( ركع د تو لك )كد الي

 كح لوم لم لوول( مرئار) لاعرب كولو كن د كس تمايقروا ىداكذ تنعي لس نا ذم”( كح لاوس)

 كاع _ك يد هدكس ناروااهتاروفصم اناكى وت كي آل لبي تارل .هلهاسب راس 5 00-0

 -ب اتوب هراشا نس ماب ١ وثكعا
 فاشكب حاصل وق جامهذب رتاس لس ميجورس مارق لايروا قف ماعرواديتاسس ميج رمل هزم ةودج

 -< ايكابك حسبو كدفلابم ءاتوك اد ل تك هديا ركل وع انور لقوا وسلا أساس لت يراك لوم



 ممم ةرتعآ 40ج سصقل جروس مرفورا ماد :رابج رلج» ننال الجر ييفثعررشو مج رت ننبلاك
 نور لأ ارب تدور نبيرمروا < ىلا مالكي رك ايكوم ناقلاك وم تررتحس تان فيكالب م الكي .هّلللا انا ىنا

 هاش كى 0 ايكوم نيقير كدي :

 وعلا وو ىطاشافا .ةرجشلا نم

 جروكروا لو تاج وم !طوبطمر#_ ثوم سس نس ايج كس ىلا < قلتي تخردرج ساكت نوم ا”لوقب .قيلع
 -هل لإ ة آراء تب لكر شاع :نرشرر لرار تما ا حرارص لوقت

 -< تاكل ة سوم ب ماج قاد ك ومع . نمي دا و
 جس لال ساو لبي ترروص ل اووصقلق شبير كويك جس لاف ف نا .ئسومي ناب ىاعتس هرسف“ نا .ىسوملب نا

 .هناب ىد ون ىذا فو اوربا ناماوج ايكوم لوكول ناك ىلا

 نم مارس لإ كساب واذ وهي ذب قتلك سجس نيبم نابعث ىسه اذاسف ”ىل# تعا . ناج

 واتوب ناج ماتبي - اكو ل صاف اهليازبكن ابعث رواج كس ىرافر زتان اح انبكن اج رك ايكءراشا كل[: اهتك رح ةعرص
 هس اجاج ني ناايعن سوم لس وكاذي دوا

 < ايكيا رفا يلا نومي كاحابج ئلا كادي مسضأ و تي لك ةروسروا موصل انج لاهي . كلحانج

 لودثرب تقوس ماو فوغ عررط رول حاجايلوارعو ذي لاياب لش طهر وسرد زايانجاد لاهي كس يب تروس يارب لوفر

 لاذ دجتإب لب ل اب نابي ركرول يكرس حرانج كل ساس لاعاكل ؤوزاب ل نانا حررط ىا# ل تركوا كلبك هناي كس
 انتا 1س تاريفتلس قلو - ليزا كازا ف نلا

 - قى راهب كسر كي آرطلايأ ذيع وم طلت كن ايب لاك تار قودوتجوم سس لاا .ءوص ريغ نه

 روا يك اي ركو رشم وكول مهل وم هزشش اك شلل ذ لع تروص اس كلل م نئءاددا ةرمعولا تءارثودرشم .كلناذ
 ُجاهانآ ناتافلوراغام اك لا ل ديروا اصسع هيلاراشماك ادهلا_جس ريش" بكاذ دوا ع تءارق ل ءارق للاب, فن
 دهس اهكايالرك يو راشا سا تمجو كف دمر كن ك ناناهر رمت كاك ايد بادج ف مالطرسفناهق

 لكن اناهرب ب تروص_ ميس كوه رقمك نانئاكظفل_< الك نالسرمق اختو اكالما ف# مالعرسفم . كبر نم

 »باج اكةلسرا ب . ىنقدصي . نوعرف ىلا بهذا ىا< الا فوزه لختا# نوعرف ىلا فذ قركروا_ع تنفم

 ل ترروص ىلا أ درا ةاجدم تصر واهس عر ذم لم تمار لم عددا دوجتت نكي د 00د لا

 - لاى رورض ب ادجاك ارمارج لكوكب الاكذ باوجج دس ىلا اك ايدج لات دور كب ءاوج
 ببسرطع دش لول < ايلا ارم بيس لوا بسس انا ليرمزابار جدد لش لا ذب واخي ضن .كدضع

 مف تاع ببسي تءدشروا كري ترش

 -: لبن قرم روس قيم سا اننا
 - هس اماهك لخ/- لعجن-ا
 -ك !مابك لخ ل نولصي-١

 .انتايأب ابهذا ىاّك اابك اختل فوز »٠



 م" وسر تيآ 40 ح9ج سصصقلإ جروس مهسوراب 0 م» رابج رج نلالالجر ييشتعررشو مج زن نملك

 هج لالخ فو زجركن ام ناي"
 هن اتم يقل لش فور ظومب من لوصوم ب وج لوصوم ماز فلا ل نوبلاغلا رواه اخت نوبلاغ- 4

 -< اي ركت الد نولصي الفري لوم فوك ب اوج كادوا هس مي ؟

 ذوب لتشمل ووو ناي لوشن تسب يجتاسك ترك ني راناهي رنردااهق تراكي ت7 نزف عرض م

 -ت تعبر

 ليشمل كنار السلا ميج فو قاوعاو جاريا ترفض درو جاهكت وو راع تحب . اعمس ام
 دك لو تح ثم دجتاس كس ةاوءارق شل | نلمس ع بادجاكل قس نلا لقبك لإؤن حس نب كساره نبا .لاقو

 " لج ركرارقا ل ريفر رق ال1 اح_ىرركف طع لل رطب تيياك> كل دك ل وفود

 ورم احا ليصفتمسا_/_نكسوم لتي شرب با كلا سا جس اهك اف محا قشم/ يصح امال رخل . معا يسبر
 - سد لاكبضن

 ىل ىكشيرناتروا < قكوم تقر يتم ارواج رمش ةلدوامكا ةبقاع_ ل تحس دي تاس انا رقم اع . نوكت نه

 قزاز حبو لص نومك بدوا مك ةبقاع_باعأب نوكسيوؤ ض”روا ل كرجل يدادلا ةبقاعلرواس تسري

 وم نم ترم اك مريم ب لاو ماجن وكت مكس ري تردوص رست نلوم قربت تب روا لاشريك اروا حس حسبو كفل

 وم لاهل روا

 ترث اراد راد الرسمي < تءر تدار ةبقاعرواايددارعحس راد ٌقواشب ات .رادلا ةبقاع

 نون و نكس نرحل مالا ذل دير اكل لو هس لكس دورا رم تس ةيقاعروا

 < اماكن ابو نوكؤدجوم اكودا زب رواش كس لقبا .دقواف

 رقتتملس أىرم ترتد مابك كل كس ذيب داك تةوكماو تيك اج ةرظفج سمن لوكا دغ دك امتي ,لثتأ . رظنا
 دل تا ىصادلجي حس سا دكان ران اينو ناو اوبرا اج لايجب ةذس نال كيس انجاب 1 اهومش فظن فس كبروا

 - دارك مضمار ذك كاكارجج ىلا عقدا ني تؤكل نب يسرا
 دس بالطوب سس روطم اه كيب ترض [ .رظناف

 ناد ماطرضنتس اكس تيمرعفرم_ جس سكى لعمارة دب ح ابواو رمت سود لاي لا .ةمئا

 -: لو قوم ضتروص وكل شب لا . نيحوبقمملا نه سايد
 وب لوصرم اي وم لوصرم مال فلا ليلاعئارو_وهعس نيح وبقم لل 6 ةمايقلا موي

 . ةمايقلا مويارجتو ىا ىكرونهس نيحوبقمر يأ ا_وم تس قوز لتي سا د

 .ةميقلا مويو ةنعل مه ادعبتاو ىاومرب ايندلا هذه ىف فطع م ةمايقلا موي"

 1اس كر تب نان ارباب ل كسدوورم ل لس عروب ةمايقلا موي ةبعلو ىا مايك ف فطعر ةيعل ناشعر رقبج_ ا

 ريض لولي كنوع



 مموعاح مورس تع 1 4783 صصقل جروس, هرسجنورأي | نيس :رارج ريل, نال الجر يضت مرش مج رت نمل ال

 هك ىج اور كح تزاجا لكم السلا يلع ب يعش تررطحر شنب ا م السلا يلع كوم تبرطحدعإ كس واش: .:..........: عرش ل
 فايا كك لوعب تسر ئكرص تسرطتحر وا لوم قدر سس لافتا ت ار ليا لع ر فس امنا سم تصخر تاس قد: 2

 رم ترروص كك 1 يجاوب قود دوا رون كيا وو د2 عد لربي تخرد كياوجب-_ هس ارظندعش كل آي اهي روط ثا
 ناهد ثا لس اصعروا- تس البكا ملكو تبي كل جاوب بين كمت فرش لابو. لدم داب[ لاهي كي يدل

 هيلع وم ترطح سلب ناسك أل - سو: طعس لوغاتن كرون وطب تاز ود كس اي هي دوا ةساب نت كك

 كتل < [دياشر وااو: ماكل ال حس ولبج وأو ذاب دوا كل ذدتاب لب نابي كك كسلا زاك لا اوم فوض قلد كم السلا
 -_ وم ىر اب بيك يي كس كرود فوض

 اقاطم لع قيل نب ولكى وز ا حسا - سس ات طساو فرصاكس ارب جساتوب لاك 2م رجلا وم ولحم كري تسلل ١
 قيل كيجةيك فختال خد نفر ام ضال يا تج احانوم شافو هزمت يا مذا مولر فكن رو - اندم شئ
 رو ادن تولصوا لوم بس انم انركرم النو ا ليلا امر حرج يتوكر اتا اك ركرواص لس لاوكربفتب حرررط ك
 دهس بانو همر شك م تاهيلا- مم سور ابين اكو زجر وق وعش

 رتل رتل نو ووو هوم مم :لأ # تل رفا خو كس للا سوم لاى رايت ايبا تن د 38

 ود ع وب ترك تساوخرو ىلوارما وص قوم حرض كولو لش فو تانكي كح دم تنج مانغا ب سيلبقروا نوفاك

 ثداكر لي لاو اكن اب حس لت لسد لن ناب با رموددما لكك راتبك لقتقاو هس لت ة كيا سك عت

 2 4 قاورإب ترض احب ب تاس باب دس رضي كل لا جد نكتب لب قوما ةحابمو تج# < لوم

 نايم فاص ناب تفس ذب مالسلاد يلع ناورإب ترتر كدي ردق لع نايذ ل قوم حررفح_ىك اهرتسا كح ورم اجروطب
 تررطفحر كدي و نواعم كس نئاروا حسوب توم ترضخ تاو لما _ ايلكا ب وار رف نتمسك ىف وظنم لت ا وضرو لوو ديس لاعب - كن
 هد لودأب

 ترضخ سس ناوكر فرات اك مانا ري وك يدعقاو - جس عرااو لكلاب هرطخ ان اوكرف وف بنج كونو فرط رصصرلا ىبلاو وي

 ةرطخ لوكا ركأ حس ناكر فرك د لابو ل تنل سراج لس فير شتم اشن كل كوم ترج كا تبا هت لكشم ابر ايي ك قم
 ةروسءرط رومي فرعا ةروس_وماومرباظ دغري ذ ئكومتررطحرب مكس ل_ اجري روط ل قتتساسي كس وترفع و ات سئ

 - الذ عت او للا ع لم

 ىكارذ تاب جر واس هداج فيي كهسسوب كال ىلورذرك وكن كوم تررطحروا لون اشن لا ٠٠ 50 قرت ثم

 1 رغد د ل ةيسداكقدلكن امان 5-00 ب
 رول اني درك رثز ورايوو كرك انفو بسس لب تذو كارا انباول اد كيا ناو اري اكايثد كراس الْش_<- دارا لج سب
 - لإ لتس لاكرزب يس كك ب آذس م لق ا نيت ركاني رضوى كاكادخ

 رك تك للي للا ؟عس ناوك اد ارسود هدالع سربيم لب اين درك رام كتي 3 تش اسكس لاول دايدد فس نوكرف لي
 ةيساب بسد و_ تربت كتر ببك بكل يبا كليف ومر واص سس ناين كا اداب رباج نازعلا قلم يروه نور



 هل عساس تمي 4183و صصقنا جروس, مءرسمو راب اكرم رابج رج, نيل العر يسضثعررشو دمج رت ناك

 - قت راحوا اإل ده ب حس بسس ما تير ثل | ذب كا كك ساب دريس لدغ قيادددكى ا اهت سرك دايخ

 هريتكلس لوثر صم_رصم عارف جال للسرطاخ ايكو وول لا_ كنس درفكس موق ولظمم لكبار جي وف قاورارو لقوم تت دايت

 رطلاقمروا_لوعروك وكولروا كل كس ذانب بعرانياروا مت انزم نامت راك جروس انتل دهب حس بس اداب روا كت اتوا لادخ ل

 ارذ لع -ةاني ضال ليوا تيبابن كيارك ال ودا مروا حجب اكل ويا لك مك ايد مكن إب يو نيا كل هس قآلا فو ضي لل او ل
 م سكر ادض لوكا وس نيا كش وف لج نع ذ- لا ايل رش كك سا ارذروا لو [فكامجالادخ كح قوعرل خ5 بيرث ناعآ
 اج اكرر ما يس ققكوتا ب لس لين فولروا اة ساجوم بادجاكت اب لك نقوم مت اناكومدن نول ىف لايخ قلع نا
 - لف تيبادر وي

 هوا ساوند جرد اري كوم ىك يش ادتاكسءازهتساورخستاي ند نوه لما تاب ي.........: ماج كرنك ناوكرف
 هويدوا فيج رك وتو ياي دنلب رق سارلوم للثاخ تس مايا نيس اكل يصوم ليني جيرنم لقت وا ئرو ل رطل الدم يكرم للك
 كح هذ اكو شامت كت ريجوك اينو فس دابق ادخرش ًآلب- هس دوجوم لك الاد ةسثوةرسروا الاو سمع ندرك ا لوك جوس
 ناهي ررط شلي ماجا اكن لا لم يداو مر يدرك هصقاكل ا كك شيم وب سم مزلقزك وكن وكف تيسر 2
 زم اجا اكتمدايق كنار ع اينو كة ايامك ركاب ماما < آد لوجخ ذود كارو جسد لم ليش لوكا شكري دوا لس دد
 تتر ل كس .شيبب غمتاك لاونج ليي تر [ حرر ىلا جس للا تكل امج سي لوك قت تنحل شيبجب هب ناي ذ ل سسك امي
 لا ور قرفف ادع

 و تيه ل لاءاسورسيس دوا قداس ٌلاتتادوجواب كس كس دقلا لاس اناطلس امكل لفعجيو :لولس فن اطل

 < قم اهنا ذي تبم كاد وة اجايلم اكل بع ني د تمد رك حس تببيب لاكي رول اوم مولخم نوب: اطيعاكل الج

 ُدْوُمْنَو ٍداَعَو حوت موق ىلؤألا َنْووُقْلا اكلهم دْعَب ٍدْعَبنِم َةررَتلا بتكلا ىَسْوُم انيتا ُدَقْلَو

 َنِم ىّدُهَو بوق راو ُىَأ ِبْلقْلرْون ىو ٍةَرْيِصَي عْمج باَتكلا نب لاح سانلِ َرِئآَصَب م ُمُهَريْغَو

 اَمَو ِظِعاَرَمْل َنِم ِْيِذاَمب نْوُطِعَتَي مج َنْوُرَكّذَعَي مُهّلَعَل هب نما نمل ةَمْحَرَو هي لدع نتلولالبعلا
 يصف ذإ ةاناننل طز نم َيِبَرَغْلا ناكَملاوَأ ىِداَولاوأ ٍلَبَحْلا بناجب ُدّمَحْماَي تنك

 مرت َكِلدِل ©؟ؤُنْيِدِهاَّشلا َنِم تنك اَمَو ِهِمَْقَو َنْوعْرف ىلإ ِةَلاسّرلاِب َرْمآلا ىَسْوُم ىلإ ًانّيحْوَ
 وشف ْمُهراَمعأ ثلاَط ىآ أ ئُرمُعْلا ُمِهْيَلَع َلَواَطَعَق ىسْؤُم دعَب امم انْوُرف انَاَصْنآ انكلو ِهبْربخَت

 ٌتنكاَمَو ِِْيَغَو ىسوُمربح كيب انْيَحوََو الْوُسَر َكباَنْتحَف يحول َمطَقْناَو موُلُعْلا ٍتَسرَدناَو دْوُهْعَل
 انك اكل اهب ْمُهَتَصِق ُفِرْعَتف نان ُرَبَع : ”انينيا ُمِهْيَلَع اًولعت َنّيَدَم لأ ئف اًمْيِقُم اًيواَن



 هءاتمس تأ 4 اح]ج صصقل جروس مهرقوراي 06 راج رلج نيل اجر يسفتجررنو الج 2 نياك

 ىسْوُم اَنيداَن نيج ُذِإلَبَجْلا روطلا بناجب ٌتَنكاَمَو َنْيِدَقَتملاِراَبْحأب َكْيلإَو كَل «ممؤَنْيِلِسْرُم
 527 وو اوس اوربا دع ماو دا ا د 2 ما ع د "< هه م 2

 نم ٍريِذن نم مهنتا اَمامَوَق ردنعل كبَر ْنَم ةَمحَر َكانْلَسْرَأ ْنِكلَو ةَّوقِب َباَتكْلا ٍذخ نأ
 لا سرر رمل هدد ُث درو 2 ا 2 مورو او 0 ا 17 ا

 اَمب ةَبْوُمُع ةبيِصم مهبيصت نأ الَوْلَو دوظعتي «:) نورك ذتَي ِمُهلَعْل ةكم لهآ ْمُهَو كللبق
 8 م اهدرعا وزار عدول اع 2. ا معقو 2 2 ردا مرت مارق رك و ام#ت

 تاليا عبتنف الوسُر انيلا تلشرا الَم لول انبر اولوقَيف ِهرْيْغَو رفكلا ّنِم مهيديا ثمذق

 2 2 س1 مالا ا اسد اعل دفا 1 ةوع رو م اشاع سمعا 5# ل 5

 ُهَباَصلا اَلْوَل ىنْعَمْلاَو ادَتْبُم اَهَدْعَباَمَو ٌفْوُذَحَم اَلْوَل ُباَوَجَو (ءؤَنْيِيِمْؤَمْلا ّنِم َنْوُكَنَو اَهِب َلَسْرمْلا
 ملف اوس مهي كانَ ملول مها اهل اَهْنَع ُبْبسملآ مهو اوله اهنَع يسم
 00007 َ 8 ا 5 قا مم و يو مو كك سلا مف ماعد

 دْيلاَك ٍتاَياّلا َنِم ”ىسْوُم َىَتْوا آم لشم ىَتْوا الم الْول اًوَلاَق اننِع ْنِم ٌدمَحُم قحلا مُه َءاَج
 ْنِم ىسْوُم ىتوأ آَمب اًورفحَي ملَوا ىلاعَت لاَ هَدِحاَو ةَلُمُج ٌباَتكلاوَأ امِهرْيَغَو اًَعْلاَو ٍءاضِيتبا
 م 2 0 2 08 رتل جد وج 4-2 دي ا حي مدد ج د
 ةروتلا ىأ ناَرححِس ِة ْءاَرِق ٌىِفَو ن رخخس َملَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص دمحم ىِفَوِهِيِف اولاق ثيح "لبق
 ١ مر ل 00 موا تطل عا وف # 2 الا لو ا ال م ه2

 بتكباؤت اف ْمُهَل لق «مؤَّنْؤريفك َنيباَكلاَو َنييبنلا َنِم لكعب انإ [َوُلاَقَو اَنَواَعَت ””اًرهاظت ُكاَرفلاَو
 ماو 5 رم او 7 متع يل ا ا زم كاسف هدر 0_0 ا 5 واس

 ْمَل ُنِإَف ْمُكْلْوَف ئف ةيو) َنْيِقدص متنك نإ ُهْعِبتا نْيَباتكْلا َنِم اَمُهنِم ىددُهاّوُه هللا دنع ْنَم
 لضآأ ْنَمَو ْمِهِرْمُك ْيِف ْمُه ءاَوْهأ َنوغبتي امنا َمْلْعاَف باتكب ناّيتإلاب َك َءاَعُد كل اًوُبْيِجتْسَي 8 سنو سعو يارا وو ربمرو< اور ©ء 00 09 ني هدب هن ىو ا 206 هوا < عع

 َنيِرِفاكْلا «00ةَنيمِلَظلا َمْوَقْلا ىِدُمَياَلهللا َّنِإ ُهِْم ٌلَضآ اَل ىأ ” هللا َنِّم ىَذُه ٍرْيغَبْهدْوَه عَبتا ٍنّمِم
 هس سوم كلب ل (هريخودوضو داع موق ) نوبتما ىلكا_ قود( تارون) باتو قوم مب نيقيلب روا قلل مم ا

 ًاراوتا ىا بلق رون نم“ ةريصب < رئاصبك باتكلا © لاعرب) ىّتيب رؤاكل وب رنم شنو ك كس لولو لوج دعب
 زي [تمكش» لب سا ) سر ل صا تعفو ورل انك تضر ( كل كس نيشؤم )رو( كك لوما رك ) [ت يارب ا( بولقلل
 4 قتؤم تررفن>) بناج ىلرغ ( كن اكم اب ىداد ا ئابي) كس هندوجوم ب آ ( يق رس ) دوا ( ساق سس نا ليث لت

 مايق ب آدروا( ك كح ذاج لاي هس موقى ساروا نوكرف)لوك تدم ( ىو ) بسد ماكدا دس م بنج( تذذو ةس كت ءاجانم

 كح نلا يآ عررط سال ىلا: ريب ) ةس + ءانس كح ذب وك وكول نلا لقت 1[ ىرامت لكل ني دع ىلا هت ( سمس ربأ )بذي

 تلاع دعت فرط كي ةروارك ابر وكيس 1) لين لس او ف انب لوسروكس آى ملت ناي( تلح ركن ايي وكن ارك و مرمي حس تاالاع
 (وم اتت بانك لوبطس وك ويه ) ىو زاو آ فس مج بج هك لعب ناد كس( اهب ) دوط ب آش دوا ( كح رك ى لاسر مافي
 لود عي ح ب آل اي ك نت: لب ارو وكتير بآل انس تتر كر اد دوب كس ب( اان مضرب آف )نكي
 ناامك ومدن تاب يب ركاروا( لب لب تربع ) لي ركل وق تدعيلي كس بنج ايك( لبث دارم فولكس كك )إي يئالاد ةسادأ
 هس ب اراكددورب دام لا تل تكي آل( تدبو كوريفورفك ) ببحلس لاق ركل نا ىلاجوم لاذ: ( زم ) تيبصم ىلوكوي

 0 ةساجوم لم لولاو نسال ناامئاردا( لإن كيتي فس باآوج) ةسدكى ورب كم كاك ب آك ايد جئت سوكر ع لوك اي ساه

 و

 عج

4 
 م



 ه.جمسف تيا 4083 صصقأ روم مهرسضوراي ممم اب رجم نال الجر يضف رشو دمج رت نال

 أب اتاك ابكي اكن لا بس اكس يل ا تبيصموو رك لومي قم لس ءادتبم لمت اكدعإ لح لااروا جس فو حب ادجاك الول)

 لرامج لاي كس لوأول نا بج دج ( يت ترك ان لوسد للاي كح نلاوكب اروا يسدد ازسأر لسا م: قف اتوج دن شح اب انبي كنا

 هر و اصع- ءاضبب دي )ات الموك كوم اريدج الماش لوبن هدول وسر ىلا هتك ني ( جر تررطح ني ) تحس فرط
 وج رجب قلت نوم )هلل تلكه خ ومن رس لا نواب عي تاق دك وصد ايك اي رف-مد كيا بانك رول لاين

 ( ناواعم )راكددب كس ترسود ليا( ناك [رقو تارا نارح سانا لي ءا رقي اروا) ليسو دامو كل وفود ل( تدين

 0 ا دقلا بانكوك وناججالك لس ( تس نلا) با[ لو لتس ( لوبا اى ) كيارج كلو ةكروا

 فأول ركام 2 1( لل تاباذيا) مترك عا رع ىكىل نس د نوعرتب نس( توبات” ولو ) كا نط تيار
 نيو لج ب تااشجاوخ ىلاسفنىفب الشك( بج تايرفكى يا ) كودك يل جس آ قلك انك ياك 7( قلختن نسا با)
 ير )هج ري لش اخ يل |فىببا ضو الع تيرم كا دج ا: نك ارو[ ذك نااروا
 -جرك ايد لت يياربوك( لورفاك ) نوم الن لا

 ةرصبوب لق وفروا تداصي وكر ظنر ون ةرييصب_ يستلسوم ك- كس غلابمل لوتفم_لاع رابطة 00

 -بولثراولا . رئاصب_عس ماجاب
 كس وفول فاضللار دقت ب ىتروم تفصل ى  تفاضا كف وصوم جايك راا لس مالعرسفم .ىبرغلا بناج

 * ل درابروا كيكردو ل كت الي واتازج ل نا فس نائترهبروا_ ليت لامانع لل لا ترثلب لب ثم دو نا رقد س اج كيد
 سر ماظرك < ف مزال هسفن ىلا ىئشلا تفاضا ل لال توك_ةنسا لكما تفصلا ىلا ىض وصوم تنفاضا احنا كرمي دوا
 اب لب لاكغا رواه لاجام تر اغسل ما قس تاء ددقم فام سس تن

 مويفم اك ولم ى ونور لوب لاجلك ترورض لمت لارعإ ل ىبرغملا بناجب تنك اهرباظإ .نيدهاشلا نه

 انيك داكتاعقاو كس لابو ت نوم دوج ومي ىللكويك ع كلا كلا مويا وفود دلك كسا اه < ترم مولعم لت كيا

 -7 1من ال

 ان دوور قوق هو هع رو ال داقز يعقل را .ايواثتنكام

 دعس انركن ايبرهقاو كت كيا دول كس كرو ل ف ركن اهي لاب لئوكد ساج آل بري روط لاو لش تروص بتم

 < طن كلام رك ارم . انئابا
 قرضا ب روط كوم تمر لش برغم باج ىانبس ناتسب ووو جس روطماناك دج لج . روطلا بناجسب

 لال ارواب ل راي شا سرد لال ولا كل 2 توج اع لإ كت نت مال كارول

 نمل ناز ب

 دلاخ- آل تربك ىللر»ا لإ بع ليي ؤقب ترض ادعإ كس مالسلا اهلل بكا ساو مكيتا ربا ترطح . كلدبق نسم
 ترضخ حررط كا لرب لوم ست لاش لت برع ترلاسر كنك كة مابك 74 ام ينكر وكت سرور و: ىو اكن انس ناب

 بر تاس ارم ىف تولد كماله 2 وم تر طخزاا لل دست قلل
 - ايكوم تجت م اناس تلاسر كاتب ترضخ آر كارم عيرا زتغاا«ب رعبا فك سا



 نه.” تي1 01# سصقأ جروس هرضورا مسا رارج رلج» ني الجر يضتحررشو مج رت ننال

 مهل ةبيصمسلا ةباصا الول ىا تسوي ىكءاذتبا_لؤ عر وفرع انمروا ناروا < ميعانتلا الول ي- مهبيصت ناالول
 فطعاكاول وقيف دوا ةبوقعلاب مه انلجاعل ْل طع نءاروا انا السرم مهيلا المر ااه نا زج فوزكب او#

 ضن ةباص الا ال ول لوقاكم اطعرسفم نا راينا بوصنم_ جس بااوج اكل ما عبتنف وا حس .يضيضت ال ولارسودروا ج.م مهبييصتت
 هع ناك اتوب مولخم تس تمي الك الطوب ب تم لاس نايياك تل سا ح حس مهلوقالولو رواه نايباكبك 2 44

 بايما# ل: نو ناقل نت | لويد كتوم تب [لاوزنيكالاع د اء اهكق أ قو رول ف نزيد نوهت [بتانع
 روطبلر روا ىف ؟ت ويصعب نارك ضرفلاب يتم انوه ىلاكى كل ابحا فرص لعب سجين ليم دوا لاح فب ضو يدلك

 روا ف زري ع اوم | بج نابي بولس ىلو حب... تركى ورب كس ارورض مت نوم ايد عيت لت وبك لاي دامك تكد ذع
 دهس تحاضف نيرو نست اكم الكي ذقت
 ءئاءزرب ترورض كت لاسرو تحب لو ايهنارك د دلاوح اكل ارما كيت اعقاوك. خلا انيتادقلو 00... اطر

 حررط ىا- < لاج قواك رالصا كن لا ده رذ ك ابنا قل لل ةساجوم بار بج كأول كس قداج كن ايي تس ظاخ كح
 روا لئلد كس تون لايق ب لش تاي 1 ىلا ىك رولر لا وب ثردتبم ل كب حرالصا تميت تلكمملاع مارت ترضخ[
 - لو كس ةاءرفركذ تابادج لح تاهت

 نورفلا كلما دعب يس :فوتوم ب ازع ىلا دعب كداب تييكورشم 3200 :4 قرش

 اكدابج اجب ىكتكالب قوام اع لب دعب رك ع [ب ازعل او ةييسدكت رداغ لكلاب روادابرب وهات لن ايند وف لي تس تارت

 كسي اق رواايكا يكل يئدوبانو تس لكلاب حجو كن دس مئاقرب تدير شل ولكي د دب لقول ايل يدرك رورشم قيررط
 اذ ل درج اك ادكب جز آردا ل لاييوختسبم قل قلوس نةرق ل لناس بردك تار دعب كس فير شن 1رق
 تادتقاو قران لص يقي ترضقت ريب رز لس نآرث-ح ادركت ظافت كت اياربو مولع ىر ورضا سا ع نآرق فاي درك ّاض

 تكمل ةيتح ل وقت كوم تااهقاو - لين ب دو وكت اهقاد نلت يوكل قيس درك ايب ىلا ناكر نال فب وم لاو وأ

 ىلشروا كت دوجوم لابد يل ب اتمكن الاح- لوم جسدك د ترك لاي كس روط ل و جت نإ < دامرف ناي بس نا

 كس نا« تغب دكت اعقاو نامت ايكد منام زري ؟ ابكى نات ل لكم اع ديج كت اعقاو كي كيت سد للي تحكم اه

 روادطقن كيا لبسك 2 البركل وكل ونك حر هر ساوكنلا بني ضنا لكلاب كي لن تن اناح ىلا با_ك كك انم دسم ىك كات

 ؟س تمالعو تدابئاكت اي ليغ 1ع ده قرفاكش وشلل

 -: لو قكو« ست روص وراي كفن ابك دققاو ى............: تلبس رطر اح كس هذ ركمولعمول ابى
 - لي ا كلا ركمولعسمس_ لقرون يل تاحقاو يكس رجاظ رواء ل ول لبي تايه.

 ملتي اس لولاو خاج كس ناو لوم تاايلقن ١

 - هك رك رانا كن فاي لج اننا كس قب ترضخ آكل ونروص ل وفود نلا_هرياشم اني ارم اب!

 -جسرضاع بم ارب تس اسكس لش لس الخ تالاعرب ذرب مدكور ديوب بآل قلم نليخ تاب يبا لب"



 هجر تأ ١ 49 صصقل روس مءرور إب ١ من رابج دل نيل الجر يضتعر ودمج تناك

 -ايكداك اس تاققاوو نان ناوكيس آل ماعنا ا« اتت نتي اناث ب لش ىبرغلا بناجب تنك اهو تيبآ
 لج (هرتر اي )رونلا لجتتروا لكى ادن“ ل دي طك ةايوك ايت اكد هتاسس كس كوم ترن وج ايكأ 5 ترب نو ق كدت اساس اقم ب آرت
 ,ش - قى دارجد قرات كروط

 ك- توبة اطعدعإ لس لا اوم ليي مايق اكن يم لي تااحقاو نلت نلا ٠ :ماكاكغل_دب بيرتت كت اهقاو
 - قر لأب بقت نق عنا آرك-قرضاح هرابودرم روطل للسكس تار ول اطعرحي ل لارج قرض امري روطوول ب للم

 - انج راك وم لتمو كيا كس بس لبي ترروصكق فاو بيرج رت رو دوم مولم انوبباكتاماعناورعتن نا القنا

 تم اب كرت لع ناك نالت لب خلا انبيصت نا الول تبي :تاياوج لح تاب رافك

 هد مطوع ايده دازسرولاجي دامرف لذات باذع قصرتي ب لويناميا بس وا نويلقكي_ لوم لكنا ىلاقت قت
 اب رج كوكل سراب بحاص اك اتبر لابو انكي لب با- ايدك مج مانا نلاسحاو مرك دنا هس ىلا كيا
 ناش ىلاع ل اروا ايكوم تثق كرذعي نكي ابد ثديصكركوكر لي باذع مد كيأ لا ايدك وةرتتم لعبا سويطلف ئرامج وج شبت

 ىك نقوم تررطخ كلاي هس نارك ياه بج لمت بحاص هلأ بكى قفالم لان اهب لال روا بارك يكب اوجاكن تيت
 ش ...... لب ف 1ع راو راه ددودلايكي ل زنا لاك انلاىرول مد كيلي سومر جان تاج جايب دي دواء اصع””عررط

 قاس لابتارزا ل قل كا موق نايك اومن يكره والمد وأى وم امج اك ب تس .امرف ل باوج كس للا
 جسر تيك قرف رجاس قت بأ هس او نلف شايل نام وكل وتاب بس

 انيل لاك م عاري دن كي لع تابرج هو اتم ل ننام هنن لك سيب تاب ١ هك لبي عراطع لولاك رتتو دسم
 هس لوبناروا كس نتج ول حس دوب كل كس نانببلا نيس بج رك ايل اهب ليحير ل انسدش مافي اكسس آبسج ذكر افك لشن

 هداج ( ن آرقو تار ةلرثلا ذاعم يتم ) لوفوو يكس لوب وف لب الب قل طم كس تاريدحت ىف ترضخ 7 قتب 1 ىتسبم: كت ارو

 ابر ف_ جس تكتب لك ووو كك دياي وك لبن تكسو ا“ ئايسإ تاببباردب سخن ”*( ذاب ذايعلا) لين رك داج قوي ركروا لإ
 ليز: ىلا قوداج رم [س5 آه هداج اذه حلا كس كامثكاوك ورك و داج كس ايند ىراس مث آل وداجاوم اانياكن لانا كيب بج
 - ىإ ماكر وأ اكوداج لل 5 توداجرل اوم مولعم وع راش روا_ لح رك لباقم لولا اكس

 ىتروظنم نلج رب تييارب وار لا اوم مولعم ولا_ نت تس ركل وقرن 1رق دوا لن تك بج زجج لوك سلب اق شيب بسجج لب

 ادم هيل ايس الخأ-ورل رايب فالف شاوضروا ىترمت دداايل ناب ايم لووك ةهيس دوصقن ورتب كتاشن وافيا ل لا
 رااح هي ل دع لبى للف تناوان اي ءابتشا يلق وكم تنم اكراكتا لس نالت < قلوب تعادب ايكو وحل الن تسرب

 رواه رك وادا كة ساي تاب ج < لكذيد تيادبوأى ا تداع كرشلا_»م بسير كل ويك ياابو كل وسلا ل تسد خس مالغ

 -كل انب ترايعماك توك ومواوب ضخ



 امتع 403ج صصقلا جر وسب مءرسبنو راب موسوس رارج رطجم نبل الجر يفتح ررشو مج 2 نال ارك

 َبتكْلا ُمُهسْيَ ٍ ١ َنيِذْلا دووم دوي «ةونْوُركَذعَي هلع كارقلا لولا ملا انْلَصَو دَقْلَو

 م : هللا ديم ِةْوُييل نم اًوملَسا ةعامج نف لَزَن انْضَني «م,) َنْوَنِمْؤُي هب ْمُه نارُمْلا يآ ِهِلْبَق ْنِم

 ٌقَحْلا ُهّنِإ انما 1َوُلاَق ُناَرعَ ملا ْمهيلَع ىلُي اذِإَو مالا ير ةطحلا يازندف يراتطللا لب و ِهرْيْغَو
1-7 

 00 ِنْيتْرُم ْمُهَرْجَأ َنْوَتْوُي كيلو َنْيِدَجَرُم ؤُنْيِعِلْسُم هِلْبَق ْنِم انُكانإ آني ْنِم
 اسمو ُمُهَن هم ةعيّسلا ٍةَنَسَحْلاب نوم دينو َُردَيَو اهب ٍلَمَعْلا ىَلَع ْمهرْبَصِب اًوُرَبَص اَمب ِنْيِباَتكْلاِب

 0 ُهنَع اًوْضَرْغَ ٍراَّمكلا َنِم ىذآلَر مُكَّشلا َوفّللا اوُعِمَساَذِإَو َكَرْفَدَصَتي (م9َنْوُفِفنُي ْمُهسْقْزَر مي تا ا

 ىغتُبنال هرْيَغَو مْكّشلا َنِماَنِم مُتْمْلَس أ ٌةَكَرتْم ْمالَس :ْمْكْيْلَع ملَس: ْمُكْلاَمْغَ ْمُكَلَو اَلاَمْعأ آن

 ٌتلْذإ ٍبِلاَط يآ هع نامي ىلع َمّلَسَو ِهْيلَعْهّللا ىَلَص ٍهصْر يف لَو ْمُهْبَحْصْناَل هدم َنيِهاَجْلا

 «م+وَنْيِدَحمُمْلا ِلاَع أ ملغ َو هَ ءءاَشُي ْنَم ىِدُمَي هللا ٌنِكلَو هاذه َتِبَبَحأ ْنَم ىِدُهتاَل

 ىلاَعَت َلاَق ٍةَعْرُسِب اَهِْم ٌعَرَُْن ىأ " انِضْرأ ْنِم م ٌفطَحَتن كَم ذهل عبتن نإ موق ىأ اًوُلاَقَو

 ٍضْعب ىلَع ٍبْرَعلا ٍضُعب نم نعال لَو َراَغإْلا َنِم وف َكْوُمِمَأَي انما اًمّرَح ْمُهَْل ْنِكَمْن ْمَلَوأ

 انَدْنِع ىآ اَنَل نسم ْمُهَ اقْزَر بو الك ْنِم ٍءْىَش لك ُتاَرَمَثِهْيَلإ ةيفاحشتلاو ِةَياقَوَلاِب ىتبخي حُب

 ىأ ةاَهَتَسْيِعَم ُتَرِطَبةيَرَف ٌنِم انكلشأ ْمُكَو ٌنَح كلوُمَناَم ّنأ (مء) َنْوُمَلْعَياَل ْمُهَر نأ كلو

 رامي ةزامل * الي الإ معَ نم نكس مل ْمهفِكاَسَم كلِ هليل ةئرأَو اهب
 ْتَعِبَي ىتح اَهِلمَأ ملظب ىرَقْلا كِلْهُم كبَر َناَكاَمَو ْمُهْنِم (م») َنُيئراَوْلا ُنْحَن انكَو ُهَضْعَب
 «م:) َنْوُمِلظ اَهْلُهَأَوألا ىَرُقْلا ىكِلُهُم انكاَمَو ءانليا ْمهْيَلَع اولي اَلْوْسَر اًهِمَطْعأ أ اَهَيأ ف

 ُمكدويح ماي هب َلونْيْرتَو َلوُعَتَمَس ىأ يود ويحل عامه ءَْض نب ميو اَمَو لسلك

 م. ناقل َنّمَرْيَح ىقاَبلا َنآءاَنْلَو ِءايلاب «+.)نولَقعَت القأ ”ىقلاٌوريخ هباَويَوَُوِمللا دنع اَمَو نفي

 ١ لماع تعول ل انه ديددعإ كيس( نآرق ) مالك 4س نا( ايكن ايب)اجتج اق فاو ذس مكددا 5208 ا

 ي) لؤ ةسال نامياب نا هو لو ليئاتكه كي ( عس نا ةرق ) ف متوكل وكول نتن ( لح 1س ناهي ركوب شات )نيك
 لوب ابيع نا روا هريجشو مالس نا دئنا دبع بحت حم نارلصوج ني لوم لان لع هس داب كس لوول نلا سس ل دوبي تساي
 هيي لا مت لو لع قل هاج اه ذب عساس كس نا( نا آرق ) بج رو! ( تتح سومر ضاح حس ماشروا شبح كل وج قت قلت
 تكول كي 002 ا كا اك ا ع نب سال اما

 توام تراس يي نا) خي ب كك سا( ع يهاك سال نامياري نآرثو تارآن) 6 لس با



١ 

 «ءحوار يآ 408 صصقل جروس م هرورا مس راج ملص« نال الجر يضل رشم رن نياك

 تلة قرص) تارت ت لا ساس اهكر سد لأ نس مادي دج دوا كدب( ىكنا) تلك نب سلة لدب)

 لا رامجب ل لين تيس داهكر وا لو ةساج لاث سا قلو تح ( لمت اب وو فيت وا يول اك ىكر افك ) تاب دخل وكب سج دوا لن
 اج ارب با مك تن اكذني زون لحم السر ) لو تس ركم الس ملت لبا آش اسس داهبتناوم ايك رابتر وا جس لس دام
 زي عرضت [بج لوم لذا تقفو للا تي 7ك تاو لانو قلخت ) جاي للا نوال من( كس ليكي
 هد تييارب هس اه  هثلا تبا كح رك كت ءادب ل او ب آولى ( جسد لاشوك كس فس ال ناميا كس بلاطدن! اق يس
 دهتاساس ب آمر كاك ج تك ( كولا مق كيس 10 يروا وك ولاو نسي تمبارب( جس فاد) جساتناج بوخدودوا جسانكس
 مايك( لك ايارفواشرا- اجيد دالك لد مد ليا لبن اج كيس هكر جاب لاقل تس نا زري أر وف لل ولج رب تييارب كوم

 كترصود كيذ لش بريس راسوتب يدرك وفك سس تاو لواراب ثول لابتج ) قد لبي سي مرته او ناءاد نماوكلا ذس

 هك ناس فرط,م) يؤ نس الج ( < تاس اهيروا انت ىنبجسي ظفل 0غ ىرالهج ليس مرج لابد( عاتب د كداج
 لين تك م وكيوج 1 ) ةلساج لوك تاب قا كولر ثل لج نلا نايا لت تل وأ اكس للاي داع دج ( كل كح ةسانك
 ( لإ دارمي رف ىلا حس يردوا ب ير ثيخ نشل اق ذانرب لن اداس نيس ليج لإن كك كك الب لايقسب ىن لتنمةرول( بس نق
 )0( نا) ى مروا ( ندهد كلا ك- ريك مار) ك- هج مو زوجتك وت يدا ادع كح كار كاريوم

 تب) م اقمردصلس لا كيم بسحب ( تجد كمل نولاو لاو ) سركا يكس يأكل ول ل وتس راكددوري اكس رواه د كلام

 مك تلاع اب تك الب كل ويتسا متروا دانس كذب لقت آرام لائأدج لس جادو ضخ ىلا (رهشا ل ذكرم

 هك تاب كس كت كود ضروس ايلي د ىتاوكب وج لير وا سل ركتدا نت ( ركون ورم ) # رش اب كح لابد

 إب ك اوكي جوا( شصتق بسرجبوم لح ركل صاح لشئ ةروا عقل سا كيت لدن ىببا مش )جس تنين كادوا كل
 زج لاف زج ىلاد سد ل لكي - جس كاسه اندوا اي) تقي ليلو ايكوم قارب اي تي اهنروا هس ترتب هوس( باث )
 ش -( ح لوم رباح

 رواح_ر كل واركل يل مجرمي رمت ىك ا نون ويروا جس ىلا ةءادتبم مهروا لواءادتبم .نيذملا ٠ ب 0و9

 'ء -ك- نونمويه للخت هب
 اجاجوم مئات, لسلسالاو لوم متن لب تم الام رثكالب - ىلاجوم لمت ىلارب -هتاس كس نار, باد كلام .نؤردي

 روز دايز لامرف لكل ازفا تمت كس ارك_ < قد تاجا لاري حس لاربرطاخ كت اب ذج نيس مالسا كس سا
 -ه< ايدي سرك اين رذ كس ل المبلل ام

 مالساراب سلم . امارك اورموغللاباورم اذاو_ت_ لا مالع ىتيحت_ج تاراتممالسي .مكيلع مالسس
 - لوب قاع الصا كرام كوك لاي لطسرطساو لوكس مدت 1

 تفادع لومي مولعمف لفل ميقتسم طارص ىلا ىدهت كلنا تع 1 كرس د تيب آسر جاب - ىدهت ال كلذا

 وى سك ىراج كداجيا كتبا + لش قاشمم آلة اجابكر كح تروم ولحم فت يارب لم ىرسو وردوا تايثااكت اج ل
 كي الوكيل اع اكيد دارم ئامنجرروا تلالو ل تاينا تيب ادوات لال مرايا كس م رس دةياد

 هسرصدد - تس ماك رام ياني دك ينل لوا اني د سد تيار الى ايد ديس اني دال دول نيد اكو سار يروا ّلامنجار فرص ماك



 «ءاحهارض ع1 4 0ح)و سصصقا جروس مرورا ١ مسد مرابج لطم نيب الجر يفتح ررشو لج رت نيل

 ١ دهس ماك اكثلا يلب جر ايتخا كس يب [برولطم ل ارميا رك لن كح كي 1 فقل رطل نجس اجانبك ع افلا
 ًامرح انلعج انا ا وري ملوا لش تبن [قرسةدل تيب لعج قل ىرعتم نكفقبلا وب: لوقإ . مهل نكمن ملوا

 . هيف مك انكم نا اميف مهانكم تلب_سا: [ىرعتم كل لعج نامت م غب نكم نط عساك اف
 كس هدنجد داني نما ىذ هن لفتاروا لو تحل قتل نمآ ى رار انساروطبل ضبروا وفك نومام_ج نوم وتم انما
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 دارفا ققيرواهريج هوك ث دارعو او ومر ضاع ل مثلا تيري رك ب نس ارف نففراع تأ. تارسمن هيلا ىبجي

 - للا ذا

 افك ب او قت .باوأ

 يانج -ل هلت جاكى داي تشوفك أب - ليكببس كى ءات ناامياو نيب دمك س ديد ةقكرافكل ل ىلا ٠ انكلها مك

 لرب كادي هج كسل

 دا لي قكوم ترض كلش للا . اهتشيعم
 (ٌجراج ز)- 2 اجانامب لوم ركن متي 2ظ 00 لجل
 .اهتشيعم ىف ى ادب نوزم ىفاثثل-:

 ورم

 ا[ ثكا_انارتا قثكر طب وجب اشس كسب لوم *
 -ح قكوم قلك ىلاعرشر وا فكل نم نا < لاح نكست مل لم مهنكاسم كلتف

 د اترمكم ان سار ريقاذب لاك فاس ب اليلق ًادكس ىا . اليلق الا
 ىرار : ترج مانقارل ماكس ذنروا كداب قلك جكس قرشيب لا ةداعدك سيب لسع .كلبر ناك امو

 ١ -ةل كل ذان باذعري موقروا قلك

 اك المج وا برت كف وك ادنم ةاويحلا عاتمروا<س نايباكل ا ىئش نهرواريطرش اهلج لا . متيتوا اهو

 هس بوضناسس جو كف وب قل ل وعفم ا ويحلا اع اتمف تءارثك ياروا ايندلا ةاويحلا عاتم وهف ىا ب باو

 هس يف رظلا ىلع روصنم ةويتروا

 رو كون ايي ىذاب ناهب كنب رك لي خلا قحلا مه ءاسج امل تي : طار
 سيرفع قب ب الاوممرلعم_ ل تطال اح ترتيب ليكون لل قل تمازج تي اوكيس اك نس ال لاكن لاما
 ابل اطروا فانا لبا تنس تنمي لي كلا لون ليل او نس رك ك ير اذع باكل ا بسر ليس اب داج ايالتق ب لي تاي تلا لذ
 فاصروا لو ليت ناوك وي ومومس مكي 9و ل ركل وقت بفرواضرب تاهو زب كو تيار سبأ قاب - 0

 هس فرط ليا تروص ميول حل ميرا اك د فكروا بصخآى كمالسا كنس نالت كيت - جس اماني لحس لونوسوم ناب

 اك باك للا اع رمي - لاب تس ماكس ناقل كاي فانا كب كيد ركود ديد“ ب

 جل مد كت لاسر لك قف بي آلم ل جرد كيا زيي ناموك قم ترض



 +.مهار معآ ك4 ل ممصقلا جروس مهرس اب ” لفرض «رابج رلج»ب ناد الجريش روج ناك

 ناك لن ل ضار لاش ع نر م ترق آله انالتيب لع خلا ىدهتال كلنا تيآ

 انيلركلوبق تيادب لع تسستىكى دك تاباكرسودوي تببا- رك قرفاك شوا وا كر سبغا ارك وكس آل ساس
 - لاومتدن ل وبكى يزرع قعر كس يآ هو هاون جس ناروع_ تف لا نق رزق قررا وزبت بيات ى لا ديال تت عر

 ىئدهلا عمن نا ازلانز تا جاهل لي تسد فاق غيسا سهلا دوت شر ال ني ايوت كانا

 د ل تاباقج ك- تاب نادوا< نايباكل اذا ك نامياناومدنج كرافت خلا

 نك رت تيرس كرزون نع اح حظي وار ل ًدايطر فش حر طخ يعس نبا لاول م١١ :لوزن ناش

 اياوتوم تزاجارلكة حومرا زل تعاقب ترضخ ردا سوم ئاتمتيابف كولي ركود ىاح لوب ذ قياس لابي سد لالا
 لان تاب آري ل داب 1 باكل ئادارفا ا ابع نبا لوقب نايا لوم لان نولعي نيذسلا تيب آريس ا- ليك ركل لاي
 هه لل كاد قددبي كي روا كس ىلارضنوكب قلن دارفا كس ماش آروا كس شبع ليغروا ل نار فو ساه لب نلت لوم

 ترروصر ف نيش ريو لمتواهريتو نلا نبا نيا «مالس نبدا ديكس ناملسعافروبا سلب قلوب حتر عت لك ومان ضب

 باو: دس باث لاري لا . ه ومعك تو مكنيد نع متضرعا مكل ابتابه وم تسلك مال تناوب اكل بارك د ل 5

 لوم لزان ل رللسيا اوض رعاوغللا اوعمس اذاو تيب [مكلامععا مكلو انلامعا انل كايد

 اياب ر فس رارصا ذب فتاس ل ليو ديا ن__ يَ ترض 1 لك فوم تافو كبلاطوبا اق كي ترضخ[

 فكنا تملع دق ىخا نبا اي وإ بلاطولا. ىلاعت هللا دنع اهب كل جاحا ةملك هّللا الا هلا ال لق معاي“

 اهتلقل ىدعب ةض اضغ كيبا ىنب ىلعو كيلع نوكي نا ال ولو توملا ددع ع زج لاقي نا هركا نكلو قداص
 ,- 2ث راعشاي يرعب ل لا كتحيصنو كدجو ةدش نم ئرا امل قارفلا دنع كنيع اهب ترقال

 ًامنيد ةيربلا نايدا رسيخ نم دمحم نيد ناب تملعدقلو
 ًانيبم كاذب ًاحمس ىنتدجول ةبسم راذحواةمالملاالول

 ناب م: تكي روافانم دبعو مش اهو بلطملا دبع خايشالا ةلم ىلع توما فوس ىنكل و هل بيكر وا
 ىدهت ال كلنا تع 1ك ل نا اوم لاطروارمر صرع يو دي ترضخ[ .راغلا ىلع راعلا ترتخخا ىدعد

 -<س ةساد م كٌقواضيبرواٌراجز- لوم ل زان خلا

 نحن -ايك عروااوهر طاح لش تمدخ يفق ترضخ [يرم كيا لف نم ناثف نب ثمراح رابغ نب لوقإ حرر ىلا
 ثيحب نوليلق نحن ىا) سارلا ةلكا نحن امناو برعلا انفلخ كانعبتا نا فاخن انكل قحلا ىلع كنا ملعن

 - لول زانئدهلا عبتن : نا اولاقو ةيا شريد 2ك اانضرا نم انوفطختي نا (ادحاو اسار لكان

 اقوروا ابر قراج لسلس اكو نثراودا لطم ووصقتا كرم اطيب حس خسلا انلصو دقلوتيآ5 0 نر ٍ

 لا لي يس ترب ايا سد كيا لب يركن رق وج قوم لذات قوس يرعب كيسرداتس د 2س ولينا ل ماس '
 رواه ىلوم كاس آى ىراو لس ساروا انكر داي وك ارواج ان ىتدتقوم اكدت جب ل
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 دهس تاق سا تبيب تنلاش
 ج ركاب تيربو لملاك ب اكس انتي ل خلا نولتي نيدذلا دمت لرش هك

 ك تيحالصروادارختسا قرر ل تنس د ناشوك ل كس فس الرب تسار هاروكب سي آلي -احاج اترب لي ايقادجتاسكس كك
 سمور وكر واه احاجوم بس ايماك وك كس يلا رأي ىل وذ كسروا نادقفو دوج و

 لل موب هروش ردو ديور ملال ابد تسي فخ شن تفاطا ردك اداب

 ٠+ انها رس تع

 وكل صين روا لب يوكل ونازل كا مر اح رياك ن رشم لبا فرط كيا ''تسادبنكرب لاكورك وج لالب ان تدع ”ةروا

 رولان قي يق ل [ل ياو تاروت لإن اج نس كميل وبان قرب بس وكوب وكب اكل ئارشي ف اصنا فرط ىرسودروا

 1 لو ناسا ليي تبي - لئن الساس ني آم تقي ل - < نقترب باتك يبخل لك ا لوب قي بنت 1 آرت

 -امت ىلامجا نلاميا اراب ب نلا تنقو لا- شن متر يوكن تم فاص فاصص قلت نار يروا نا رقع ننج_انم نس متكون

 ْ - ل داك حس لوح ؟ىلب ليصفن كاع

 ل ليز كس ناد القتال ياذا عررط ل نام لبباكب انك سمك م لوقب .........: لك كرب
 حس نام انصطوب ليلاس ايبناروا ل التقت اذاب رم ب ةتنذو كس نال نامبا ري ققج تير ضخ” حررط ىلا ان نيف ترض 1
 ثالسن جس داشرا لش فير شم دع كل ىا- < قرفاكل القتنا مدع ل القتحاجسارج ود نامي ش لاقروص ل فدك

 ضرك ارجيروا يدرك د از ارك و ميلك بداوكى دن ا قرشبا فس تروا( )وكانك زم (1) نك ث- نيقرع مهر وجا نوتزؤي
 وكل ويت لاس كى كى را كت صد ىدول لك ات آيس دختاس كس تددابع نب رتب دفنا وج مالغ هودوا )١-( ايلرك اكن دوف حس قدنم
 نك نسي كي ايبود كح ناقل ور نق ناك ني درو ل اذوب

 هبوب كس يمن تنام لاكش ةسا فيت ار طخ طك ]طآق]ذآ١1 : بلطم كب اور مودوكباتكل ا

 لكنت نار نجس اج انلم با ثار ود لبا تدوصربب- نفك ل لورود ربا كور ضن لوبا ل 011

 ؟صيضت
 وم مولعمدوصقن يناير دهس لك ةومقنيصخر هي مكس ايدو هس لولاو ل ركريجإل لبي بادج كلا

 ى لوم رت نا نس ارح ضب ايكيا رف نيقر ع اهرسجااهتون ى كك كس تربط راو زادي انج <
 لكى ومما الكوع طع باذثار جود سب لام نت ىلا فرصا ب لامع اكس ناظقفالي وردا بسد وصتن يت

 لابج تاي آن اه هدعواكغ لس باك تانكه راها تدين ضر قل اريبج_يطس باث انك مث تأ وف كس باث انك ركل
 تلوث رف كك بس نتا روا مدقعر 6 ىرأ كارب هدرك قوم ملم يظواشككمالسا دوا فيرنا كون تاضلا

 -< لاو اجت دوا لمد كيا كتيبناقت كل وفود ناس سال نلاميارب ن آر كبح اصروا نا آر كس باك العلي دس اترك
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 انوع لاي حس لا بح تس نوقفسي رواعس ماج بح اكت ارت اهتس ظفلكس نؤرديا :ىلال بح ءواح بح

 ةوكزلا اوتأو ةولصلا اوميقاهرقل تمي 1 ليث ةساج نب ثواكر رثك اهلي ذردد قت تس نقل والكس يدقق وردوا جس دوم مولحم

 - دكاكين لوو نا كل
 نا 1 رول زر راع اوال د فاس لموت نال زار يب لكم

 ركن لبن يدرك كم اكدت لوك انك اقف اج ومد رسم اكارب لوك كا تس نلا كس بلظم اي دوا ليث تس كن احا
 ' .تائيسلا نبهذي تانسحلا نا سامو ىراحي ب لول دب لياكل وبل ل ناهس كرا ذل

 6-02 تن ردا تا دع تاو وسد قكىلاك لوك ياك لاعب اك لووج يروا قور تم الس اكن لا

 اكاراهت_وككر لاي اوت يس مشمول كت لاب ىف« مالس تس يقود نارام شنت بدك ين ةيسددا 10000
 - ربا ا 1 شكر انك سس لاول اع سستم ادت سس دامت ايك امد « دخت سس راهب

 ال كلنا تي1...........:رايفا كت يارب لئاج دج للماك تيار ت يحرمك قت 2 انا
 تفاح م امام ذي اول قج ترض جدام لد !7] ذي ترض [لع خلا تببحا نم ىدهت
 كنا انقر لاطد ناتي د ليد مركعتس تادد لا كول مك ةييسادول لو حس تنقل مالما لله سدددرك
 لو لب سا ل هس بآ-ذس اجانبكت يا رومي قلك ارنرروا فاح هل امج ككل ابج كاي داج يا رف فرو

 شير للاب نورا لن اسل دودج طلة 4# بايماكرداب ايوان ككلاجتب ني كرامفا سينما

 لسن رلعم كر وك ا ره تنك عزك رهاب للاى هع ذر د ل رك اعلق ك لا
 ا بس ماقم كلان تعاهن كيري جس اتناج قت رطلا لوا تن لكس ءادجتساو تيحالص لكن اميا لع

 - تحاصر كرام يني وككفرط ىرمددوا هب تعا ستر كيج سنك لو تو ريغ! كس سرك نوم كلا ردوا لش

 < انلسركاريب لادتعا قت طظاح اكل وول لاوفوو لا ل

 فرط كن ميا كس بلاط وبا تاارطع> لطب ظني لس طئافلا لن قلت يس تبي انوار او ل١“ :ناميااكبلاطولا
 مما ىعانركف قوق لش لاؤتاب ا تس اج انانب لاشك عروضوموكر فك نامي اكس نارك سى تتبع نكي كل فرط كرفك تروا
 - لوب فلكم نك ماك لتس ل دئاقعير لوالديك بس اك عرفت اعمل رود بحاص 1 ايجج- جس

 سس بسروا مس قست ىك نطولع لع يكل الب ارب وكن ارب ؟ هداف ايك حس فس ذب لب ثنكب لا بس ١ تاو تيجو

 - رتبه ىت ثمان 2 ىلا لاتحااكتييذا لقب ترضخ امك ركب

 سل لي نلا-اهتركذاكتاعناومروا تاببختي فرط كرافك ب ت1 ميم :(370.......لاززا اكن اروا كااميا تءاىن اوم
 لد قحلا مه ءاج املف تع [لاكشغاارسود ع اك ر ذلك باو# بل ئسوه ىتوا ام لثم ىتوا الولغع [نابب اك

 نايا ل نقرب ىف ب لكس نقي سال ليك رع دكار لصأع ملت هس ب داج ايكرك هس بادجي
 دك لطم ب6 لانك لاين 12. اهوه نشا دات» بر راسخ اهب تا ساكس تآكل وق العا رك



 0 يك م معو 0

 ل ا 7 00 نا 0
 رواهسد سد هاي هو ةادوجو اي كح كرشور فال ايكيي-س دوجوم كب ا الاو ةيسد »أني وقس و آل زكام السا حررط حا - يسد
 تلا هاج لش تابلك غل كس كم ذ ةدفد ضب تاباكرموديي اكد لق انب»دي فسر اغا وقلو ناامبا
 اكتسداغد للم متل تويكس لاكن الف مهل نكمن ملوا ياناج فيلات كو و ومس عنب لب نجاح ل اربك
 2 اوم نارلسصركا كول تارك هج تلق ثعاباكتتقو لا كنزا سرم» - شامل وغاب ساي يكل

 ل آد فتلاهي تو

 سررت مت ولا ولدي جسدارم قب حس فاو اتم لك [فس لولاور باب لعن متلي وم سفسسرست

 كدا ول ةنس المن نامياركا_لوج وس وف ىو ارخ رجب ام 1 بل مش فال كس نايب ساوتج -اهاتسوك وف فسم روط ىف رودن كس كل أما
 ب رداع ركوب سس ثنا ارطخ او لس لون وج حس باذع

 دابرب وهات حررط لكون كس حس ثلا نس لوبن تاني شيم ناماس نسا شئ لو لكبر زك موقق نه (-)
 كل كس نحت رش امترفاسم ارسم :لوجب ىلوك-.ابر ليت لوكا يلم ناكل ب لين لانك يركب نلا أ تاركا نا يآ لك ودل
 جس رادع كارم بس - ل ري راكاكدشد»- هس تاباؤرود»» هس. لث تارك ا كك تب م

 #اكدتلا من

 ناكام وتم رعب ل لا_رشناكتلودو لاء تاهت كورس نامياو/رافلوج -اك خلاب رسمت اق ناين ي(7)
 ساب بوك قو ككل كم كيس ب تاذاكم نونا ادام نت#_<س نايباكذد«ر ودك خلا. دج لع ئرقلا كدهم كبر
 مارف ككدعب كح لارجب_ ليد يبد لوسد لك( كلير وورود تاذاكس ل ) ب ماقم قلمك ساي انس 2

 اراب ل < اناج قرر زك سرس بج لاي املك لين اجرازاب قب ا دياشاك ل ين تيد قوم كدب دأب - 2 كس كلاب
 رت رداع ذب حبس لابو 2-لا ع ماسر دض اك يداي 1 نكن ذة هر اتلكج ل بست آي تلت ئادإي لوفاق

 هد دعب ك سا بج رك قكق دس د ككتاب لاك كلك ذس اذاب حس لاقلاشردا دنت خب دسار بك عير

 دا عرق رة 0

 زقلاك ايند بس لي اك وري ناميادك < نايباك لاء ديا اب كس ناميا لس خلا معيتوا اموت دعب ل لا( 0)
 لدتع تيغر 11 ايندلوج رواه تب نش فرط رودرا كر لوا 2 يا-ج نومراسدا اكس رت ًاروا ايوب

 لاين ج_ايانعت انت ارك ماكسس لت وادناالك/يامرفوسس؟ لاهك ينل يع ا كت سبر كتر 1ك سا -انبد لجل
 آلا آن ب ازذع لبي ايندول نلا. وم تلح ثول لي داب, كتبك ىل داو كن ورايد وا لب لأجلك لابي دوا جس انيج ند تك
 اك لابد نيد بامحاكهرذ هر فروا وتس اندر ضاح لب اكراب كادغر 14 .(ل_ نك ربعي تق ور تومان

 كرتن كري فاسل فذ راد نردد اع رت < تقي ايلى شكل لاهي جي و اجو بين ينس

 ئورتاروا ل وذلك انو ضنا _وركر لأ نامي دلج رك كك كرا اك اا بل_هسدي ري نوت لاب وكل وذل ىلا دوا
 و تربل هول ل ترن لع ف الغرب - < هزوردنج روا ىطراع لو تق ذب ياي ىك اينو لاا ؟ايكى ء لب اقم اك وقت



 هما رسم 1 د 08 ]زو صصتلا ور وسم ءرعبأو اي م مرام دلج» ني الجر ييضرشو مج 2 نياك

 .ةرخالا شيع الا شيع ال مهللا اد ىكسس رابتعا ل ءاقب روا لا ىتسس اال تيخو

 بفكنا تي أ-<تس كذاك تاكمو لق الخا ضنك دفنا لبا ل مهرجا نوتوي كلوا كيب / ٠ :لولس فن اليا

 رم تقنع لل ىو ى للاب ج < لاك ر ايفا كل جن لاني دهس د تيار وكس اوت امم ىدهتال

 -ج ماقماك جدة دلؤ كفو :

 لوي اَيُدلا ٍةويحلا َعاَمم لَم مك حل َوكَو يسم هِي َوْهَ انَسَح ادعو هئَدَعَو نم
 ئِواَسَناَل ىأ فاك ينَلاَو ُنِمْوُمل وآل َراَنلآ ©«)َنْيِرَصْحُمْلا َنِمِةَمِِْا َمْوَيَوُه مث ٍْيَِق ْنَع
 لاق نياحرمل مه (م9 َنْوْمْعْرَت منك َنْيِّلا ىولكَر ش َنْبآ ُلُْفَيَف هللا ْمهْيِدانُيمَْي كذا َواَمُهّن
 أديم  اَنيَوعأ نيل ٍءاَلْوه اَمَبَو لالا ءاَسْوُر مهَوِرَنل ٍلْوَحُدِب ُلوَقْلا ُمهّيَلع َقَح َنْيِّلا
 ناي وام مهي "كلي ارب ىلا ىلع مهمل مل انوع امك اوم ةربَح ْمُهلْيَوعأ فص
 متلك َنْيِذَل مانْصآْلا ىأ مك ءاكَرش اًؤُعْذا َلْيِقَو ِةَلِصاَفْلِل َلْوعْممْلا َمَدَقَو ةيِفاَناَم (,-) َنْوُدْبعَي

 ُهْوُرَصِبأ ءَباَلَعْلا ْمُه اَوََرَو ْمُهَءاَعُد ْمُهَل اًوُبَيِجَتْسَي ُمَلَف ُمُهْوَعَدَف هللا ُءاَكَرْش مهن نْوُمْهْرَت

 آ1َداَم َلْوُقَيَف هللا ْمهْيِداَُي مْوَي ُرُكْدا و ةرحالا ىف هوَ انُدلا ىف 0و َنْوُدَحَْي اًوئاك ْمُهّئاْوَل
 مل ىآ ٍذَِمْوَي ٍباَوَجْلا ىف ُهَيِجْمل رابآلا ابنا ُمهْيَلَع ُتَبِمَعَف ميل هو َنْيِبَسْرُمْاُمُكْبَج
 َنَماَو كرا َنِم بات ْنَم اًمايَف .نْوُكسَين ُهْمَع )نول َءاَسعباَل ْمُهَف ٌةاَجَ هي مهل اًربَح اًوُدَحَي
 َنْيِجاَنلا «مؤَّنْيِجِلْفُمْلا َنِم َنْوْكُي ْنأ ىَنسَعَف َضِئَرَمْلا ىَدأ اًحِلاَص َلِمَعَو هللا ٍدْيِجْوَِب قَّدَص

 يف رابيخالا ”ةَريجْلا َنْيكِرْمْمْللْمُهَل َناكاَم ُءاَسَياَم * ُراَعْحَيَو ُءاَسَياَم ُقّْلْحَي َكلُبََو هللا ٍدْعَرِب
 رن مُهْوْوُدَص ُنكتاَممَلْعَي كبَر ْمهكاَرْشِإْنَع (0)نوكٍر ْشْباَسَع ىلا َنّْبس ٍءْيَ
 ىف ُدُمَحْلا ُهَل “وهل هلِإ الهاَوْهَو بذكل نم مهاب («ؤّنوِعيَمَو ِميخورفُحل نب مُئْوُ
 روشنلاب (م.ونْوْعَجْرَت يلا ٍءْيَم ل ىف دفن ُءاَضقل كحل ُهَلَو نحل وَرخالأَو ايندلا ىلْوألا"

 ْنَم ِةَمْيقْلا موي ىلإ اَمِئاَد اَدَمْرَس ّلْيَل ١ ْمُكيلَعهللا َلَعَج نإ ُيِنْوُريْحَأ ىآ ْمهْيَرأ ةكَم لهب ْلُق
 َعاَمِس ٌكِلذ (مؤَنْوْعَمْسَ الف َةَسْيِعمْلا هب نوبت اَهَن "واي ب ْمُكَيِتاَي ْمُكِمْعَرب ملا ُرْيَغ هَلإ

 ةميِقْلا موي ىلإ اًدَمْرَس راها ميلا َلَعَجج نإ ْمعْيدوَأ مه لق ِكارْشالا نع كوع مَعَ



 < تان” تيي1 4788 صصقلا روس مروري ١ م مرابج دلج» نا الج ريضت رو هج نام
 اإل و رى ارا ط هو ىرارزر هرم م و" و مهو م را

 «2)ن ور صبت الفا بعتلا ْنِم هيف نوحيرتست َنوْنكسَت ليَلب ُمُكَيِتأَي مُحِمْعَرِب هللا ريغ هلإ نم
 ا 2م 00 مام ا خا مس ومر ماير د : رف رجب سار ثم ل

 َراَهنلاَو ليل امل لَعَج ىلاَعَت هِتَمْحَر ْنِمَو ُهْنَع َنوُعِحَرَتف ِكاَرشإلا ىف ٍءاطخلا َنِم ِهْيَلَع متنااَم
 ةَمْعَتلا «مس) َنْوُركشت ْمُحَْلَعْلَو بسكلاب ٍراَهنلا ىِف هلضف ْنِم اًوغتبتلَو ٍلّيَّللا ىِف ِهَيِف اونكستل 0 ا معد شع 2 ل أ مل رو رع 5 7 22و يا رم ا 0

 3 رم ا تا 0 ا ماوراو ل ا سعيا 3١ وما 421422 وا كا كلا“ هب هينا جا لي 3 4 اق قم
 هلع يل ااََرُكَذ (مم) َنْوُمْعْرت معنك َنْيِللا ىواك رش َنْيا لوقَيف مهيِدانب موي ٌركاذاَو امه

 مهل انلهف ُهوُلَئاَمِبْمِهْيَلَع ُدَهْشَي مهين َوُهَو اًدْيِهَش ةّمَأ لك نسم انجرح انُعَّرْنَو ُهَلُوَق م

 5 ٌدخأ اَهْيِف ةكراَشُيال هلل ةيهنإلا يف َّقَحْلا َّنأ آَوُمِلَعَف كاَرْشإل نب مقام ىلع ْمكَناَهْرُباَوناَه

 5 َكِلذ ُنَع ىَلاَعَت اككْيِرَش ُهَعَم نأ ْنِم ايدل ىف مدن ُوَرعُفَي اًوناكام ُمُهْنَع باَع َّلَضَو

 يك( < الاد كنك ل تنج)<- الاو شل اب حس !هور ناار طووول ل سر وت لاا وزب 1+ 6

 كح تمايق هوروا ( كة اج نمت حس لاى دلجوج ) اهل سد هد اقو زوررتج ا

 هبال تيرا ازدطم حريونروا شا اصب نتف ) اكل سال( لذ م“ م )لس رركر اقر كوج اكو لي لوك ول ىلا ند

 كل لن ناكوكن بلين لابكك يرش ريمه د.ك كبس دكراكإ أ ( ثلا ) بجوكن د ل( بح دايددا تلك دج مام لافود

 ارك تارك لاكدل_١ذ لي منت ) كرماكو وم رداص نام رفرب نلت كلود كس سن لوب وت( لن فيش ءاهدول )سب

 57 رمي )اكرم ىتاييو لأ ذم( فص حج ادت كيب هس مكن بو كولو كسر بب دامت س١( لش
 تي ورف ىرادربتتت( حسن 1) ناسك آم: (اهق يك ير وججرب كك لابأ ذ# م: ) كت كي دوف مترك اريج ( كك كبي وو لب
 نياكه بابكر وا( ب ايدك م دقموكل وتف'عس ربو كت اي آل ص افروا< .يفان اسمه لش لا ) كن تجب دكم تب كأول ب - لذ
 تاك” ب اوت ( كرار لنا ) هور لب داكز لأ هورجن انج( كح تيعادخ كير شم ناك داهتوجوكل وتب نلا ت05 الالب كار
 تاترخ [بازع رج 3 ) لوم جس دري تسارواد لم ايندوب للك ( لح لالركة رباشم )كح ليل كو وكب ذع كول بدوا كس ليد

 ناوس( كل كح لاي دات )انت د باو اهل وربفج ذ# يل اكهكس كري حس لورفاكشلا ند لش ( هع داي) دا( تكي د

 لكنا لج اح 1 سيب اوج لول بأ “)زور لا( تاباوج ل احب حس باذج) لح لي يوب مم اضع داس
 لوكرشم_) ضن تدل( لكل امور نما ازرق للبس ل رو كلو وجاي رج ول قلع لب آردا ( ساجوب تان

 باول يراك يبت ذل( سرك دا ضار ف #ركم اككتع اروا ( ل نا, ديح وت كلا ) نس 1ك نامياردا ل كبل( ع لن

 بارك ادب ب اتباعوكزتج ل راكددورياكي اروا( لوك هسا هاي تابت وميك هرعو لس دشلا ) لات لي لولاو نس اي رالف

 2 قازوع يدها اب دقلا( < يفرقنا ىو اه سلا اكدر جوك( نيك شم ) نلا ( ساب اجو )هس تركو
 لوس هريغورفك )+ هديشو ليي لولو لس ناو هس تكررت كل و 72 بسراكدددرب بأ اددأ ىلا كشر )ع تش

 لكاىاح ليبرو جم لو كاوسلس يلا ىو لا روا ( ثوم يلون إب زاىنيا) لو تس ركرجاظ يول وا( لن سوم تس ايمي ل

 ىلا( ل تمايق ) بس مروا كب ( لصيف قطا اكن جرب ) تموكتر وا لكك لع ( تنج) ترخ ردا لح( ل ايند) لوا هس فلروت

 ىاد) ككتميق كل < شيب ىلا طا ركل.( ود باج خب )التقاط تلا ( عسل ل لا ) ب 1ك ةاج كش إي



 هج الار دييآ 4189 صصقلا جروس مءرسفور اي مم مدارج رطج» نكن زلجر يفت عررشو عج تنك اهك
 هير كدز ك2 قر 2 دابتج حس ادخاس نوكود( لاي ناك دايت )وسكس اد هس د ثيل ىق تار( حسروط

 راك ابوي المبكي ( تس نا) ب ؟(ةاج ذاب حس كرش كلن تتت تاب ي) ل تنس مايل ف )وكسرك معاكس شعم مك
 ىدابق# بادغاس نوكوو ( للاطم لح نامكهس داهمت )وسكس ادخ قوس د بسد ىقن ند كي تمايق كح كس شيمب ب مم ا قنا
 زاب دقي رطاس كرش دوجوم ) تكي د سنيك( وكس ركل ضو صحار س بن )وكس اي مار ملعب لة آه كتم كس
 ناو )ورك ال ذود كاكا جرا اي مار 1 لش تار) ماكان ياني ندروا تار كس داب س تصر قا هس لا( ةاجأ

 فيرشاربم مقوكن جك اكهلس رك راكي وك ا لاتقل ناد لسمو!( اك وتمت وفود نا )ومر تس كدا رك ميك جرو ( رك لكي ذود ل

 ل ال لاك داوككك يأ تس ل تمار مروا( لح وج قلن لهقب الكارب شال ايكركة وداي ود لاح اك رش ) كت نابكه دنس تلت
 نب يكشف مقج )ورك بي لع ياك لا ناا) مترج( كس سيد ىءاوكف اظنه لآتاب كن اجرب اس نا )2
 الك دا( ب لكاس اا لوك م سا ) قلك ت هللا تابت ( قلخت ل تيييارخ )ل 1ك سساجوم مولعضرن اوس( لك

 (-< قر عسكر و لكالاء ع يرش لاا دفلك عاين د١ تس كا دكه و لاب كيج ( للبن امو )جس دن

 د رمودروا جب ترضفت ةوارع حس لوا ب 2 كل كارب يب نبا .هاندعو نمفا ١ ل رس

 -<.ابكل روبي دهس ل يبادارمس

 0 ا اضداهاين 10 مثانفل . وه مث

 نيب عزانتلا لصح ع باوجاكلاوسروا .اولاق اذا ىا هس با# اكردقم لاوس اتمام ب .نيذلا لاق

 < رانلا ىف نوج احتيذا.روااعيمج هّللاوزربو تيب [قرسددو/ن ومضى ا نيعوبتملا و عابتالا
 ءارم رت مه انيوغا روا- مه ائيوغا ىا ع فدزكر ”اعروا  تفص نيم ا روااتبم ءالوه . نيذلا ءآلؤه

 روا -اكتس د لاا ارح اكد اجت لي لولو با- ايكوم قرف سس انيوغا ل لس 2 لاب ديقموتاسكس امك ثلوج دوا

 كح سوم هاركرايتغالاب دوف ترل يت لن سوم دوقر اي ابها هاك < ريقم هوس الاكوج ل مالعرسخم اووغف

 -<- نايباكباوج ل فوزكل وأ ب .ةوارام

 لام راش لب مالكتانسكوج لن سرك ةراشا فرط كب لق تعنت لش سا اودجي مل ىا مالعرست- تيمعف
 ثلث رلى رعتسديتاسك- ىلع كس تيمعاظفلروا < ايكا يكب لق ك- ك فلاب قت ءانب الا نع اومعف تدابعي ذقن لو
 - اوكري دخن ل ر ذ لس نكشرو هس هراشا فرط شم

 كايلي فرم روت لو عفو كل سا_ اوم نايب لاحاكع روتتسروا عرايترافكل ب تني 1ل يكل توج . بات نم اماف

 ْ 0 د يس

 تؤتي سف اظدج رك ةعدريإ وك جك كس نتن طاف ماركة داعاظفليب نوكسي نأ
 .حلفي نا عق د ىا-ع

 لوقا. هتعاطب مهنم راتخيو هقلحخ نم ءاشيام كبرو لز نكس لانابج نا لوقإ .قلخي كسبرو
 رائي رشسروا . هنيدل راصن الا راتخيو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىنعي ءاشيام قلخي كبوأو - لبث نال اقل

 ىباحصا نم ىل راتخاو نيلسرملاو نييبنلا ىوس نيملاعلا ىلع ىباحصا راخا هّلسلا نا جس تميادر روم تس باج



 هع معا 489ج صصقأ جروس ءرضورا مصرع رارج رلج نم الجر يفت حررشو اج رت ناله

 ٠ مثالا عئاس ىلع ىتما راتخاو ريخ مهلك ىباحصا ىفو ىباحصا مهلعجف ايلعو نامثفع ورمعو ركب ابا ىنعي ةعسرا
 .نورق ةعبرا ىتما نم يل رايتخاو

 -: لي قكمم تاببج ول كلم لا- هريخلا مهل ناكام
 - هس اجايكف ثوري راهخيو بج ينانامركا-١

 ليكي لوضم قلعت وخفمروا مه رايتتخا راتتخي ىا جس ير دص”اب-؟
 راتخي < نايب ةريخخلا مهل ناكام رمت لوقب روا هيف ةريخلا مهل ناكام ىلا اجاتا,فوزجرتاعرواج ىذلا نت ءاه_ا-
 * 'ئلاعت هلل ةريخلا ناك لومي قل م ترروص لا ايكاب ال لفط اعواد نايعرد كس لونود ناك ىا ءاشيام راتخيو ىااك

 كج ساد كت عام كيا لكل ا . هيلع زاتخب نا هقلخ نم دحال سيل اهيف ةمكحلا دوجوب ملعا وهو هلاعففا يف
 روا_انحاب ركل. دجتاس ل راهخيو كل وصوم اء بج اكل تخسر وا مس تنس لا دقيإ رط انك اتا سيف ان اه دول انك ف قو 5
 ىا ةريخلا هيف مهل ناك ىذلا راعخيو ىا-ج فوزح عج ارررصروا اك راتتخسي حس لوعة لوصوسم ا 2

 ب قولك ى شا رايت اكنلا حرر كن ودنب هلو 0 نر لفقا_رلكلاب لس لودنب لم سانت ل وقبر وا ح الصلاو 1
 قت ريط جم يقول ل عرج نا عسا نا ريض فا نت نال دس قارات تاس ور

 ا لمح ردم قثك ا شبس ةريطت
 عدلا ميه ل لاتحب انم تمس وخامس دورس < ىلاه لوف“ 6 لعج ي ادمرس

 - 2 < قب رق بلطي لكك امت “هللا ريغ هلا له” بسانم لابي رك و برك وراشا ما لعرسشم .مكمعزب
 يح ىكز ضكوت اكو ادخ لس ناك < [القريركال مر راتب دا لا لاا حاج نم

 دهس تدوم رفك لوف ل لبس ديب تير اطلس راش ل ةساذ نكتذساجك نونكي .مهرودص نكت

 -هتس انكر اين ووري

 لوعفم متيا رارواع لومتم اك لاغير رواه ابروم لع ليللا زانت يولع ونوو لعجروا معيئاراطفل . متي ءرا

 7-1 رييصتتمرلا لعجر واه فوز ارش باوجروا هدعب ءايضس ىا ب فو زكدتاع لشال جس يماهفتا لج اكدحب ىلاع

 اوم لاعرمب لس قلخ مروا ىلا لوعفم ادم رسوب :

 لص ًامئادؤتم ادمرس

 < ايارف ءايضاظقل كب ايار فلن وف رصحتق اسك راهن ياررف نونكست تاس ليلررظ لت .نونكست
 كاد لئأؤجرد لا لم تساظروا ستاك فت ىئاعم فرص قات عفا ماع تس بسد لن كس بو وحل لت
 هج الدم لكسر عب كادوا اكن حاووم كاردااكل وزتج نا سيل - ايل ايار نوعمست ةلفا جتا, اضفنا

 نم تنا هرصبتام مالظلا ةعفنم نم رصسي كرميغ نال < ايكايارف نورصبت الفا تاس لرواد فروا عازم
 لسرواع ومب رايغلا بس نم, ايضلئالاع- اك لقب اهبييحزتودوجوم كنور صبت الفا ردا نوعمست الفا . وحنو نوكسلا

 لك ريتا اين نفقتقاكر ابان انج دم انرك عك يروادايحلا لج لوفد درك اكسو تكرر لش ىلا بلاغات عمسسلا بس انه
 لا لاهي كح لاس اياد ليا نتنأك يراد ايري ياك - اكتعحاصاكلا كس لاج ىبدب



 هه اح هاسكي 4 1م ص صقل جروس, مهري راي م مرابج راج نيل ريريش» و ع د ملا

 لح نولعول مروا ذوب وصقل ءايض لع ل ركد ديقم رت سك راهوكء اين زين - قد اءرف يحرم راصبا كلب - كبي[ تمحارص لك
 - ليئروصت تسلق اي ع هراشا فرط كو دوصقل نولس لب نحرك يقم دجتاس

 هَ ايكيا رفدقلا بيبح بساكلا يانج < نسق زر بلط لم ىلا . هلضف نم اوغتبمتل
 ىلاعتشا رك ذب ع كشك هراشا لي لامك هاد كئواضيب ماه واططلس تلكل اكس مالت“ .ايناث ركذ

 فرط لك ف# و دنس كس كرش ل كرسودروا فوم طل كس سار لكلا لش ف كرك يجرم لبن ايس لئن انزج لوك
 جس انركه راش

 تحل” ايكاياءرفع ادهشلا و نييبنلاب عيسصجو تيب آتدلا_لو تس ارفولى  قادصء اكل اد اقروادلا# ١. ديهش
 مايا لذ 3 اب لوثوو كل لا هس لوب فلكل اوحا لس تميل كة اج ابك كك انوه مولحش نوم ءايبتارث اكءاربت
 - لزج اقرسود قواك ليد تااهش

 .نوركذتي مهلعل تا 1 كرعإ كس لارج اد نايك تت قنورت زر يرفكروا ارك بي لوي اقتبس اا. : طار
 با-هتساذ# نايباكب يغتاكت عاربو ناما ل ىقباو ريخ هللا دنع ام باتكلا مه انيتأ نيذلا . نيدتهملاب ملعاوه

 تيار _قرفاكل وفود الامجا لي ةاندعو نمفا تيب آلي < رك ذاك تارك نامياورفكن دس تم ايق ل تايآه دنت

 روا تمن كك رشي قلخسي كابرو تيب ادعإ كس لا هركد تكل يمن رف ا كب ات نم اماف سس مهيد انب عومي
 دهس نايباكت اناحاو تاءاهنا ل نامل لارواديح دوا قار

 روا قرب يقي ترضخ [وريفم نا ديلوكس ب لونض ناش اك خلا قلخي كلبرو تب اق داص لوقت ٠ :لوزن ناش

 ْ لوم لان تاب آييري لا -اهق انتر جتتسالت وبن كي روان آر

 قلع وجربارب حرر ل لعس ءابقظا كس ماجن لا وفوورفاكو نام كنس يب لسع اك ةاندعو نمفأ تي :4 قرش

 نر كدا ل ازرار اول لس تررشكو لو زوردنج كك سودءهرعو اكن وت ر 2 كاد

 رب ناوثزتسد تضنن اولا ل تك ساسة انتج سي مو مد جس اهكر اتبع ريمكس بارق ليأتي ايا
 اوك ل قرات ىزيجروا ثنراواكى راك ليما سالب ل اعلي ف لكك 1 لوما روم زودت تذل نأ حا ةعي كي

 ىئار قفار روا در الي ىلايخروا تباشداب كب اوثدورل التت قده دازس كم اود ل رو ايدركل بتر لات كر افرك ا رؤفرولا

 انت لاب ناءاسوذاس ىدايندلكدج حس داضقتسا رك يكل اك وت قرارك كل 1 قرف لب لوفووروا لإن ةكك وم ربارب لافودايك اونا

 رف شاعت تس لا كس ىلا
 قلبت كس لب اجاكس او ف كب رك كوم حس نكرم ةلوكي يجول اكس يدصاالغ اك خللا نيذملا لاق تع

 م بع هع روف سي اكرم ىاييا لثأ ذمتك ب ادئدادغك ك2 لرد باج كس كت قبس كح ساس لك الق ثنا
 اكل“ با كناري -ىلو؟ لاونمتس كلا تاباقب ا قيدرب ذدكايك ارك اورج لوك نا قت مت حررط ا دايك يبت: سك
 نامت ل14 ساه تسرك نب كت اش اوف ىف اب - هت تجول لل يسب حس احل لما - تع آلي فاكر س دامت
 - لي كرب مك حس لتس مرج اكن اديانيل ركل وبقول ارك سمر انياءاوقايوك- لين تسرك رازبي راهب سس ثاياجإلاك



 «هااارتعآ 40 ح)ج صصقل جروس مرورا مم مرابج رذج» نم لجر يح رشومج 2 ناك

 < بلمير ا( ب مت منهج نالم الدامح لوقلا مهيلع قح رو .٠ : جس رادع ذا[ نيا كب

 نا ل تال ناكل ناب قارا نوازل اير اقم فل ننال

 0 ا ع لو موهفو و بم كس اوعدا لبق تدابتغاروا لب كى ربتسس تدابعا كنا مك

 رواد 2-لا "ايكو ك- سا سومر افرك ب تبرديبحم ىلي ا ووخلكوج داك رك ةالي وكل وراكدس يا كس سدد قبال

 د دادي كي هو رك ادق ايكو فك نس متي مان كس نم هراكر وك وكت نادك كة اج هك حس ناك ناك مبخما ور

 -ك د قرح نادورلول لع

 كلك ور داعي موليويشي :اكوم لاوس تي قل تملا سر حررط ىكرديح وف نب تمم يق
 اب حس نس امج كس لوربمثتت ااه امن توك تس لقيا نس مترك كوم لاوس نلا ىتسبسن كت ملا سر حررط ىديح دلك
 2 آت باوجوكى لتتقو للا -ايكت 1 راين فس متدجتاس كس نا الن: تام ناتي - ف التت كس نادال ات

 رجب سمكا ينازاوانرل ع ليقف داك كر ركام اكذا اتباع رق دوا '”تعآ

 - لإث ةس رك دعو حس مك ييسا لطم: ناي 8

 ىلا فرص تاك خيل ركب تغرك ئامج يان رك ني رج ىلرد انكي اكزجج رب لس يرصقم 6“ قلخسي كابر و ” تي
 ركبايماكركا اك تيار راقك دواز ف ىلا نيو رك اف عبس سان قس عكا 42 ماكاو اه بدك
 ناكها جبس نركز نم حس فاي عروب نى رمود حس ذاب تدك اوكورف ىلا روف واي ضب سسس شن قو وا حد

 ود ”اقعرسافدوج لش ىلو لول لإ دنس دوا لشاب بس وو لن كل اره كرش تس ةيدج يلي لس نوكول- ع عك كور

 رول اكعس كل ياعم ٌلباطم كس قادوا جس فقاو حس بس نا هو لو تس ركم اكد تس لاق اي «دجتإب « نايزروا- لن تكد تالاخ

 كرا ةقاوكى اس قطان لصيف اكىا- < ني قش ت تييمولا هو حررط ى اس ماكي ل مروا باقتناو قيل ا وو حرر للم

 د لي ماركاو ماعنا لس ىا- لإ قبس اي حجر دق لت ل ناد تااد- جس اناجركش ولك سس فرط كى اراك اشار واهب لسا
 < ناحا_شركاك ا قكىل دي لدا ىف تار ندرك

 قةرولطل رولا وة :<ت تذاط تسد الاب يار وا تس نلا* لب تل د هي رروسدلن اب 5

 ل را تروق ابك ور متون نثرت نإ سم

 لج فاصروا نور تا تاب يبت اتلسركن ورب ناءاس اكن ا- ل سب حس فس آل تار نوكسو تداروج ف كس داك
 -ىل ستر يبى كت قيقتن ثور ىلاايلروا شئ لح مايك قة اب 1ث باك نع

 تروص تكي د لن قربتدنا هس ت ارروأ<س قار عررط رو لي ندوج هس فقم نور جدع لكدج انجب و تهلك

 مكيلع هللا لف نارز نودع لفات ًادمرس راهنلا مكيلع هّللا لعج ناك ياا جنان فسدبلا_ي

 ب لوزومى نوعمست الفا تاس ًادمرس ليل ٠
 نام عوج اكسل ولوج ى ىديرسر نر راو الد باندا قود نزلا  ساكم الكم لاكش كيا لابي

 35 اردحإ لس نورك ج اناني ف رصرصق» هس يابسا## ؟هسايل يكد يقنم وبك مت س كس اظلاريغر لج د لن ني مضل اوفو د كتب حس



 م1 جم رس يأ 4408و سصتتلا جروس, مهرسفورأي اكل مدارج لج نمل الجر يضع رشوهتج زن نياك

 كر ظلام سار مخ تس مداقب ىادشلا لاب - هك ايرودارااهر ارسال نارثلادكب ج- ليكرداق شلات سكن ودع لح تاردوا

 ىتاررك ا جس اتراك كلااكن د تار لاعترشلا لحي ل اعاك هتمحر نسهوتيعأ٠.....س كس هداراريفمان كيك
 عروتلا فلل بشنو زور خرط لا رواوكسكر كراج وراك ث اجاكس ندرواكسركل صا ماو ناكل لوا كد

 ومر 2 ركاداركنكى لاقت تب تايانا

 1 يزعل اجمد تل قلع ارو تجب لورفاك لول .ادسيهش ةما لك نسه : اوك( كلون دا

 روث يبا مايا فس لووك 7 لباب نحمس كس نارا ايبا نق اج ىدركمارف كد اهش لرب كس كس مانت
 للاطو مارتروا ال دروا دئسرب ارمي ماشا دامح_مكناهرساوتاه روا ؟ايكو ؟ بايك تاس .يوامس عل ارش

 رظلناص تكنو لا لي دواس مكي التم مف سر 2 ]انام فس بسحب وك ورب _ كل كل تلابأما1-

 كر ىو هت تس الخرج بثت هس لات شاك لوك نناكى ا فرص تري دوبتسروا مس كدقلا فرص تاي كي كك اج
 (ىفاطعر يفت لكس اجو مردف اكبسس»و- لى ذو حس لد ةيبسا لم وجدوا هتك ديقكدج دس ناكر شن

 - د نما كار ذ لوكس ل نادت كك رأس لوبا داب تلح لك

 ابايرف قاحم لوتاب نيترو وصقل ل وصو كوكس حراج ككل ول سلا ذانم تب آي . بادت نماسماف ٠٠ .....:لولس فت اطل

 هرب وم مول قلخي كبروك ب [ل اما رالصا يس رسم هس نامياوج د انعم 00 3

 وك وم لقنتسيف لسرايا نيس لبا جس لا قلم ايظا ام اكادغ نب نركقنكر انتحل لفت ل سيوف ىرايتفا طم
 2 دوم ب انكر رضخت لب ظن ب

 اوغتبتل تين 1؟بلطم ايكاكدتل م لاعرج تدوس لضخ الب مكرم اك لادن نتكا د: مولع نكي تس خلا دمحلا هل زي
 لا الفك لك لوف كب ساروا هلا بيببح بساكلا د لإن دوتروا نسخت فاطم يام[: ملمس

 رو ِوُْلاَوربكلاب ” ْمِيَلَع ىغَيف هب َنماَو هيلا ُنْاَوِجَع نا ا
 ْىأةََوُقْلا باح ىلوأ ٍةَعاَمَجْلا ِةَبْصُعْلاِ لفت ول هَحِباَفَم َّنإآَم ِزْونكلا َنِم َوِلاَمْلا

 هَل َلاَق ْذِإ يكد كلذ َرْيَغ َلْيِقَو ٌةَرْسَع َليقَو كوع لْيِقو نب ل

 َكِلَدب «مؤَنْيِجِرْفْلا ٌبحْيالهللا ّنإ رطب َحِرْف ٍلاَمْلا ةرثكب رفا ليئاَرْسا رب نم قوم م أ ُهُمْوَق

 كرت ا ا ةّرخألا َراَّدلا لاَمْلاَنِم هللا كنا آَمْيِف بْنْظُأ غتباَو

 كيَلاَش نسل امك هزتشلب نات سعر لاول ايه نأ ىأ را

 9000 ٌبحُيال هللا َّنإ ُيِص ِءاْعُملا لمعب ” ٍضْرَلا ىف داسفلا بطن مث ْغْيتالَو

 ةروتلاب ٌليِئاَرْسإ يب مْلُعأ َناَكَو كبف نفع ”ٌئِدنَع مّلِع ىلع َلاَمْلا ىَأ تيتو امن َلاَق مُهيقاَعِ



 ممارس يآ 478 )و سصصقلا جروس ؟هرفورإ رابج ري, نثللجرييضنحررشو مج رت نياك
 ودوم لربيع ورم ع واو يه ة و” ركع 5 دود صعق وسل نام سا دج مره سم ار او "نع

 َوْه ْنَم مَماَلآ نورقلا َنِم ِهِلْبَق نم كلما ُدقَهَللا نا ْمَلْعَي ْمْلَوا ىلاَعَت َلاَق َنْوُراَعَو ىسْؤُم َدْعَب
 مهو ْنَع َلَتْسُيالَو ىاَعت هلل مهي كِل ْمِاَعَرْمَو ىأ لام“ اًههَجْرتكاَو هو هم ُدَسأ -مع جم رد

 “ هني ىف ِهِمْوَق ىلَع ُنْوْراَق ٌجَرَحَف ٍباَسِج البَرانل كُوُلُْديف اهب ىلاَعَت ٍممْلِجِل مم َنوُمِرْجُمْلا
 َنْيَِلا لاَ لَم ٍلاَغبَو ٍلوْيُح ىلع ٍْيرَحْلاَو بهّذلا سبالَمب َنيِبحَتُم اًناَبكُر َنْبِرْيَكْلا جاب
 ٍبْيِصَن ٍظحْوْذل نإ ادا ينام ُنْوُراَق ىتْوأ 1م لع اَنل تي ل اَيايدلا ةويَحْلا َنودْبُي
 ٍرخَر ملك ْمُكَلْيَو ٍةَرجالا ىف هللا َدَعَرامِب ْمْلِعْلا اوتؤأ َنّيِذَلا ْمهَل َلاَقَو اَهيِف ٍفاَر «مهومّيِظَع
 آهفْيالو يدا ىف نورا َيِوأاَم احِلاَص َلِمعَو نما نمل ريح حلا ةّرجالا نول ُباَوَ
 هِراَدِبَو َنْوُراَقب ِهِب اْفَسَحَف ةَيِصْعَملا نَعَو ةَعاَّطلا ىلع .)َنوٌربَصلا لإ اهب َباَئُمْلأ ِةنَجَلا يآ
 َناَكاَمَو كلها ُهْنَع اًوُعَتمَي نآب هريَغ نم“ هللا نود ْنِم ةَنْوُرْصَني ِةَِف ْنِم هل ناكامسف ””ضْرآلا

 هلل َناكَيَو َولوُقَي ٍبْرَق ني ىأ سلا هلاك وَمَن َنْيِلْلا حَبْصَأَو هني (ه»َنيِرِصعنمْلا َنِ
 ىنَمي لع مس ْىَرَوُءاَمُي ْنَم ىلع ُىِبِضُي ُرِقَيَو ِهِداَبِع ْنِم ُءآَشَي ْنِمَل قْؤّرلا مِسْوب طبي
 ٍلوُعْمَمْلاَو ٍلِعاَفْل ِءاَنِبْلاِب ”انب َفَسْحَل انيَلَع هللا َّنّم نأ الْوَل ماللا ىَنْعَمِب ٌفاَكْلاَواَنَآ ىأ ُبَحْعأ

 ع َنوُراَمك هللا ٍةمعيِل 9و وٌرْفكْلا ُحِلْفيال هناكَ
 ١

 وكول لاوس (اهق إي آل نامئارب وعر وات لحب دازلاخءدا اتي )اه حس لب قددارب لك تؤم نورا... كلا

 لايك ك سا كه تش يسد ف ارث دق شاوكى ا لس مترو! ( تس جو لك دادلا روا كس ربك ) ايكرازتنا ثم نه ليات
 هرتوا» مة« هدارخت لك ورادرب ل ك يرق ابل ةبصعلاب )ور و روز تعامج كاش ورك( لمتوب )رايارك

 ( شت قراملا هدايز) تما نانا هكذ( لاما فب نيشؤم سس لع ) قددارب كاب عج( يحد دواس كال

 ماع لش لسا اهل سد( لا[ )ب انتج نسا دخوله جت ( هكر بسلط )رك ةروا رك يشيب وكن ولاو نسا رنا ري نلا) لايعدفلا قو
 روا ( اج كاك اكرر ةرك ور لب اينو تم ) قت حس اينو ررصتقتم انرا ( زوم ) اا تسصروا ( لح رك ران لبن هاد كدا ) ىكت انآ
 ال( كس رك انك )دامفرب ناي ز( ظنوحأ) السعي تصروا جايك امحاري هت # هلاك رطل ( كس رك قرص وكول )كيك احا

 مكعب شن )جس اطهحس كد نمرشج ىف( لام) يي كتبك هتك ن دراق ( اكسس دام لجأ نتي )تركيين وك ول دافني ادلب
 يهتساايك كايا رف_اهت جومرا دعب لس مالسل اهيل دورارو ئكوص_ملاعا ذب حس بس اكتءار لل ب لك ارسا قب دو لئت تس دج»

 عراروا سب عذب لكس للا لن تاقدج سدرك الب كل وتلا هللا لش لوتما تغزل يي عس عسا نس لات شال قرم

 كح نلاعس لومرجر وا( اتالا ةركو إب رب وكب سنا ف .قياروا اف اننا يود كس رابتقا كس لا) ه2 هدا تلا ل نك

 ٠ هدر ( لح لي اه يورك فاو ىف بادحالب ل منو ذبل حس اننا بوش لأ هفلالئويك ) كس ذب ليتك اوصتمج اب كل ومانك



 متسارع ي1 4١ طب صصخل خروع فورا ١ + مرابج رلج, نت الور يسضثحررشورمج تنام اك

 , لاو زوفكت سار ار بم ابل لئيم رت وا تاويل ذ قرب نسجت اسكس رارج متل ) ريت سكس شر [قي تح اسكس قدا ىف( ناوداق)
 ايدج احوال ناءاس تايد و قل بس( يس ل كس ريتا سب زف !١ شاك اهل نك تح رابط طك ايند كولوج ( راوسب لورجت

 تس نا) هداتاوءاطع كاك حرر ورعو )وكل وكول نرجع ( تمت ) بيق ب حاص(ارول) ىتاذب تاو( تايد ) جس الك وراق

 5306 هس ربا جرورا زج( تلج ل تر [1) باول اكل اب كس دفنا ( جس اظفلاكف ما لك )وج ل ناديي داك ال6(

 ربا تع اطا )وج جس حاج دوك( باو قم )ووروا( كس لان كوين 4 نورا تسب )ع كم كك يئروا تسال كامن اك

 لوكس ايو اضحو لع نا زول رس لكس لا روا وك( نوراق ) لا فذ متري ( لكس لوم انككر وا ) لن فاو نس كري ( قب
 ا( تشنا)و يساره شدوا( قيدالا روك انس لا تعامج ىكرطاريث ) قلل اهع تدشادج لوم ل ل لا تعامج
 ةيسارفلا وب مولع *لوب ىف نسل تك مو كت درك انتقل ك سوم هيت لا تولت ( لش ف از تش ذك كا شع ) لكروا اكس احب

 بج زنك أما ىو )جادة يسد حاجات( ب0 هينا دج ايل اس ل لاه

 روا ف ورخم فسخ افا )اني داضحو قلم: وف ىلوة دن ىلابر مهري مترك كي لاختشلا ( تس مال فاك واس ملكم ظيصإ ع

 -( ناوراق هبت لوي ريس نوتمت كرا وج ) جس ليث" الفون و رف كيلو مولعم كب ل ( سس حرر ل وفود لوب

 نسب نوراسق_<س رطل امان بسناكن اج ف رعت تربو اكو تس . نوراسق 0 :بيكو -

 .ىوال نبا ثهاق نب نارمع نب ىسوم ترضح روا ىوآل نب ثهاق نب ريهصي
 تفتوتإت ملا رواش ا 5 حيتافم

 لي لا هلل فذ و: كجم لن لاك اجو لوبان شنوا بج كنواحس_لمججلا هب ءات_ج زو. . ءونعل
 ةبصعلا حتافملا ءونعتل ىا كم لاب لق م مالك ب تروى لا مساج ىلا ك- كسي دقت حررط كورت عابد لين لد وصوو
 -< ٌعرافلاب ةبصعلا, وقل اراب لاب كس اء باق  مالكتددوص مود -.يدركل صوب وكتمعامتب فس لوبا ٠ ايوقالا

 0 لام ىدالرم لونا اسكت لربك ضن وا- كل تس ئادارفا ست اح اع نيا لوقب

 ًاسمخ مستغا_-ع ل ثيدع- َهاجعايانب هند ذاكت ات [ل وصي الا < مومؤياقلطم تنحرف يد .حرفتال

 فىلغش لبق كغارفو كرقف لبق كانغو كفقس لبق كتحصو كم ره لبق كبابش « سمخ لبق
 ْ .كتوم لبق كتايحو

 تايشناعم مياه اننا نائب نوسد وي انج اه لسع ايدك ماي تارت وراق تقم قو وضم . ىدنع نم ملع

 يس ررك راشارسشكر كك ةلباقم ىف ىا - هس دارم انو كففاو حس نان س تعول ترطب - انترجام ل تعار زو تاهت و مدارم

 < لبدة كل امن ضياع 124-لاقعج < اهب“ ”ىلعر واح قلخس فقيتوا وغلاف ظي ا

 حرم ولغص سنا عس ارو اي تار .ملعي ملوا

 راقت لع تاب [ل وو درماظإ سل جس ايكايارف نيعمجا مهنلدسسل كبر وف لع تع[ قرعد» . لنسيإال
 ىو لي تيب[ ا جس ىلاجوم لاعم جب كح ل” باتقتسا لاوس كيا دس اتزمجاك حررظود لاوس سس ب بساوجج بس اتوب مولم
 دهس دع لس لتس قئودارم حس تدب [قرسود هس اتوب كح كس ثلا ؤروا باقتع لاوسا سود وا جسم دارم

 شاقل با- لوب تت ةوود للا لل ادارمس لاو[ ونود كح ما كوب رس انج اء ذ اكتم * ايقاك بس دي باو اسود



 هتعرف عيآ 4189م سدققل روس مءرسفوراي ١ معو :رارج لج, نم الجر ييفثررشو#ج 2 نما

 جد لأ

 يورك ني ب كل اد لوم ىف دامك رجب كج كايلي بلظم اك ل سياف ذ# تارت
 روا- لب ساهي تتاءاطدو#» وكلن كس لإ ركل يكب دج دل هس نا نش رفاكل ين تك بايت دواس كب سار كان كو“

 - لو تلو ركل اوم باقع لاوسروا اباتعتسا لاوس: لف اد

 26 .-. ا: لولج ىل وراقي ندكس 2 < ف جلب لش نايصنالاا« بي ةيتاوا امنا © يب لاق ف طغى ا .جرخف

 انت ثمر اكل ول ناب هتسار [ سن اج ب "| رول مال سن را فرط فاورواهت لان سم ضايلد رز ى؟ اراززب ساي دار راج ل

 نلا فالف بس يايند سابك 1 ةرلغأ كنترول لن ناو اره تس لا ٠ ايندلا ةويحلا نوديري نيذلا

 - ىو لاقت ىلا دءالععسسرسوددوا نيت موسما لغ لولد لإن ةر آف ملاع لاين دلال ا عوج شن تع 1ىئكارك ذاك نكس مكرم
 كركرلا ثوم . ةيصعملا ىلع ربص .ةعاطلا ىلع ربص. ءالبلا ىلع ربص_ ل ليم نت كرم . نو رباصلا

 -<- 1: [ىلع لص اكركز لا ىلاةروا ا” [ن ع ءاص
 ةئف نموت مات ناك ركاروا عرش هنو رصنيإب برت هل واما ةئف نمل ترروصتىك # و فأا ناك .ةئف نم

 0 ل هرب اظفلوج تح ؟ةئف هنورصنيروا لع

 هس ربع رقت ذل - 001 تنفو نات دارس سما اظفل لس ممارس هناكم لثم ىا . هناكم

 ش مداغافرط كر ككت يعرب انا ماطر سم يي - صوتك ما ىوالنل : ناكيو

 لوقت روا انا بجسمعا ىا_تس مال م فاكر وا#ايآ ا مقوم الطفو تمارنوج يربح لكي دبجلوقبروا يدرك

 , ره الا هبشا ام ىأ تس بش ناكر وا يبى وج بكم اظفل ليد نتيرعإ ناكيوقداضب

 ك ارق ٌقابروا ضر الا هللا فسخ ىا < فوزكل وعفس كف ورعم تءارق كبس وقتي و نصف فسح

 هيف هدلو ام انيف هديل وتل انب فسخل نوراق ىنغ نم انينمت ام انطعي ملف انيلع هللا نما ال ول ىا < لو كيدز
 . ةلج ال هب فسخف

 رواهدي ديل اناكر لس تاناوكف لأكل خلا مهنع لض ركل سكدهلا عستن نا ولاق قاس تيب : طلر

 "1 احس خلا نورانق نا تي أ اتاوم مولعم كسا احبدث سس برا ذعو تكألب كش سارتر ياين رمي .اهتا وج مولقص انو نلار ست شرع ب
 كانك املي ع يش نال كفا ارو لارفا هك ايكرلذرعقاو كان تربع اكن وراق لي يمان

 _ قلوب مولعم تسمن

 اكن وراق كك دات كا < ابد آالع نايباك ادم اب كت سرق ردا لابس لك ايد تس لحي ها 1ك رش ١

 باج كلامج نلتروااهت لحب دازايتي قلنا قوم تررضح رب ادق ليي ارا اهق لئن ب فرضت هوك ساب داج ايار فركذ
 ميل اوريو وم تررطت ا للاطم لس كاب 2 تاروترط_ايق قوم مار لب الم لس تايب 0 /مااعرسفمروا وبن وا زملاخ

 2 قتكر تريح لايامنروا وم لع م ووجب - قود اسكس لسا ىلكديا وا رفاوس اح ذ لس ارادوا ات يكد هسح حس ماسلا



 هت رش ب1 4 صصقل جروس مروري مدع مرامج لج, نم اجر يفتح روم رت نيل
 1 يسبب ت7 سس 7اس ا 995555 م ممل اا هال سس ل سم1: 120000000000002: عل

 + د [ الج روتتسد انارب اك وتموكتروا لوس وكم ا... : ع لوم تلورب قكدارفا شرف م وقى دايم ىكموقىك
 ابل نبت كل كس ماك اوك وراق شت نلوكرف ليل تمل انب راك ولدا فا ل قعدت حس لبي أ ا 2 ل توج نوخاكم دى كح
 ركل صار ايفا ارو روا نس تملود بوتس دججتاب لاوذود فس لما رك اغا هدم اف حس تشو انت انتج لا شق ىكراي وكس ناوكرفوو-_اهت

 لكس ا ون_ لوم بين قواز آروا لاب روك وييسارسا نارك يي ىك قوم ترطتخروا اوم باذع اان ركوم قرت بحجج وكر فرت
 كت ار ؤنروا نؤمرباظي هجرك كن تكد عر لاو قوم نرعح هوب وورس ار ىلإ ذا ل لو كلان لق راورب

 لق خم يك سا- لوم احب اكربارب كس نا قكل جب ل نين تلح دم أ ناورابو يكوم بنج هك اسك انخرر لبي راس درت اهقملاع
 راينا لس تلوو ل إب سر اوم ايكو ف كل تسوبتوك وفود امل انكر ا حرام لي ل ل شما حش اسلام كا لوم مور

 -< ذي ل سومر 9م ايند-
 نارك كك تشادرب نس مما ئوم كتبا ل هتك قايد كاك: ة وكذا ف كو تمرد د كأي

 ؟لس وار كت شاد بوك اكول نايك ل لك  ذر كرب لاء ع دامب بارظنك

 !ونمت لس لا كي لح نااوخ تسد كس لا دوا قدا دك هب ل... :مدكا ىريوجب نكاوسر ءزوس قالا كب

 ردا ياي رك اني وكت رون كور ييب كيا كركوك ئناسس كدنكك9 يأ ابع نبا لوقإ كل كس خس كمان دب وك توم تمرح وا تكس وم
 مرش لب طمس ب وصنم ( دفنا قوه )ايي دوركم تدل ن لادتجاس ةعيبسا مث قف إب دن اي دحلان قوم سرعت عجب لب ارد ايكمدامآ
 توجتروا لمد لدم تنفق حس تيفيكض اخ كيا لرب لالجري بج كح ركود ترو نام الاي وكايحو

 3 سا ىلا ذر ني هلال كح ناوراق.ك_ ايدبكف اص فاصروا أن اكتروكو و ون اهكر نس اسول بضخ رتلاروارايدا كس

 هوروااوم قرت تيم ل انمو لاءد زيباكن ور اقروا كلر دتاشن متت اهنادجتاب كس كح اعورب ل لوي روااوج لا لوجو قوم حرر طح

 ( روثشسرو ) -اهيكاي داسفحو لش نا ذ تبي وفا ذاب لس تيس

 لكلا نير فل نكي يح سس ناظريك حيتافم ذ_ فلم ض............: لايك ل اروا شا اكن وراق
 رواانصج ول ايكاك وفا نخرج وقح تشادرب لبا ان ككل كس تعامتب كيا نا واكل وتب سحب دوا ل تس ركبت اسك سوكر يأ
 لبدارم تس هبقعركا تفل لا لوقب لوك لاب ريعب قت ةداعايل و القع_ ليت اي رعتس لادنج ؟ نتا يك كت لود و لأا

 نام لب طم كس لوم بي دن رانا اب بييجاي تاب امج اكل ديت اهدا تاب يك رف نا زو رت» كيأ سن دوا جس تعامج كديضن آ
 ان لاين اي دار رايك كس لويمد [ د رطل نين يلوم لايك س اج سسك ىف ةساج ىك د يدل وليا ليا ىلا رتا- ساب
 لوي لاين د كل وجت اهم ع لوم دارج راي دارعت كوت كل وقودنص حررط ساو اجانام الاجيال شب نو دفصرم دوا سل ىلع
 تس نات ولا

 ريا ل ووو ل ن زوو نايا كم اسجا وص ل لي انتم ماا ل رلعُو »أ لواوس ىراوشو ل اتا 552 كور

 0 تريح كل وأود لوب ور فاروس لوم كروز ونليا قى راوشد جي جوع ىراوشب شرف ا لد

 روا لولا فلك نلا لول روك لول دامملا لور لو زاورو روج ء لوناخ هت فلكس كتيب رك رواد قرف اكن اح نع

 نورك اساس قب بردك بداء قب ثور“ [-احاج هر لات اعيتسا قارذ لع يا ولوج نورا نور اوال ل ورع



 رابج رلج» نال الور يفت ررشو مج رت نيا
 3-3 توجاوم اج لم ماكل م ا كبانتل اك دراكدس + لوراد هرج« لدبجساربج «لوج انء وبس ايمي نوييششي ل ويلان لاب كح

 روا ثا رئاو كما لك سيء اك حرسفست ١-1 : لا ملا هد اسءرشن اكتلودو لا
 ل تربل ودان فرط“ 7 ناييرو» كتاركك تو قا ندرغي رول ادع نانا نع ندع نش ناك يوب
 رار حو كس شي لاب كس دثلا تعققو كى تع # رك نايك وكر تود لاف دوا اينو تقيفتتب__ ىلا لكلا. اومج ارك 1 لب لب اتم

 كس ىدابربو قنات يبن كا ساحب توك ظاوتج وا ساحب ليل للا لس او سا ئاروا فس ذك اك يس اجاني هتك بس وخلو“
 مارب كس ركوب دوج لا رشأ لس رو غوري دش كاني تا اشو حلا ناضا لك 2 ىلا لاب اوم ايد اك ار 5 ايكروا

 ارا قو قرع هر لس وو رح, ورك سوهو اهل دون ود ع دال اذه ناكدنب تلوو قداس كى راسل نبك بك وكي - سانيا

 يأ م 5 وا .٠

 م1 رس زم لتس ةروسء [ءرسبوراي ها

 | - اليم تس قنا ىف ما ثوان ل
 مترو نلاءاو نما م اظن حس د انيادك وقير ط ى الساريغ روا سرك ايقفنا دار لك ت يصخضور فكك وبج مولخم سس للا

 و ناتج ايكل م انو ركذ اكر وكن ازا ول ام تمسي يامر مس جن امك جس اتباع ري كبل اطرم كت ايش اعم دج انج جس اناجومب متدرب

 نو كح ان ىدا دي

 راكذور انكي لم ايميكمم اب لوم تايشاهمو تايلامرجام لع لين ل اب ىف ايقدايك ريدك ايد بااوج فس نوراق لايخ ندد

 اة نجح تاك هت تروا هس نامحااكى لد للي لابس ال تحن كيت جس تابت ةييسا .رمم انييل اني انس لومي

 مآ ايل اوي ني تنم ان نأ يلو ايك_ < لاك لددروا خرورتيب تس كشايلو تيرلباقروارو ز كسر شجو كرواوز 5 تو

 فرار آلان قا تاك قدام نيب قو تقام وراق كس 1.....؟لورانلعتس طم د اهقروا متل 0

 كاكشلود كا اهوسن برت آ-ةيد ذو اب سد هات لوو اروي اكوماسعس شي سفلي اك يا ىلاو نثروا كرتم نب. كرتم

 -4) ذكرني تتفايلو تاودركل وعيون مم ؟ كشف حسك زيشم ب لي لا -ايد فس لس رامي قد نس ستايل :

 - وت تركي تسع م يعاكس نال ةدح ىتاتللاب كرا رقاهدايذعس نئاروا نم تلو تلي مولتمسسا

 ركاوسرو تيل للاب مولي بس وت همي سا ترورض يك دج اي دج وك هثئاوم ت اقتحم ار: ىلابر

 تاباكرسود وى اج كس ت لاوس كس ريبغتو شف مروا 2 كح فس الد تربك ورسددإي كس كس سرك اق تجري ىارواو#

 - اعد لات رورض لوى دج ول لزج كيا كاك: ئياوروا ىنث هدايذ كاك ترثكى مارت تس بانك اي جس

 لوركو وهتاسكس رفو رك ذب رك بي هرخاف ابل كوراقئ ور يأ ٠ :لابك لاوزو جر ورعروا لولج اك وراق

 9 7 كج روا ورش لئاكت لك وقس ايند كم لل و يان يي امك قتلك حس تلوشو ناش ىذي 4 لي ولجول نورك

 هات لج جس دورك رش ياناج فيت ارك دوك اءاس ذاس كس كل < جاك سعر وررصن لاق! بحاص ىئا ذي لوب

 * لقت روارادعك ماجد لت تح كو فاك او تكسدلا 0
 لوك نيكي « لوداد نابي ء وم تبر لوي كيو كتي ىلا لسا جس احكرايكل عب يان ين قويت د للا! هتك اك يدق سولو
 2-5 لربع سال ركود ىف ليا تسب كاس جل يب اسكس لا لاوس تاوووج إب هسشاوك
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00 

 لباس لس اين دمك ار فروا همس ليئروصقناىورب نس دارم لابتي ىتوروا هج 1ك كس رينا لش هددت ل رجلا ليو

 ني و . ل سد فج عررط كويكر اند ةسرطب# هدا كس لئن + قت نس لت جست ام ىووأعررن 1

 - كح لكي لدار لو تساكدعإ خس رمي« اكل اس ليش لمار 1س ل اند 0-1 :

 انآ حررط قا لع تار وف ارنج ماك سطو لدي نا لس لق : قرف اكرلكو ظن ليي لورارثي دروا لورد ايند

 ولو م يلح كباوغوكم الما مب” ودب هاوس لا عتطدادغم دارا سام مدرك ساس لا لال ناهض بتاع
 رايز كل دداكى دو ىدشروااكس قالو كن وراق لولد لج -لودرك الب لش لب كا لي نشكرك اره حس هورل ىلا

 يروا امس بست كلبا طك اراهس اكن ورسود مشوا لس 1ماكددم في امتلك ب لت اكس

 ركود م اجناارياك ا خر آس ه2 بروك نى لرخرا موق شى كت ودك تنام قرات ب كن سك هل وب رل هج درظنم
 جس اوماررجذ ترج ذددتا كح لب حررط لكي ناس عروب خ كيا وق تلود كمال كس دوا ذر توتي ع لول اك بس

 ايوه لاب / راهن لي لازم د كي كيب نودع اداب لااظلاو كرت رول نملك كتي لاوارف ىاتدد» لا

 رق 2 شاد قا ئراع تلق هشرو ايان دش اميبج وراق ل بملح نامحااك ادرك ليوم طلسم قرر مب لغو ا
 تلورو لا, شك نا "كد د ماجنااكن وراق و وساد جوعشح ماراجحررط كن وراق شدو- لش دو وزر اهو كرام

 .قكرم سلس يلام قش لل

 ارت كرف رطب احسبك ت ندا تايثك ىللاوإ لاوحا ىنطاب لاو موبخمتسس. .ح رسفست ل............: ولسان اطل
 1101001 لا ذائيارواس موعف

 ل ذراعك سن فرط ملي اروا .اوح رفيلف كالذين ثدحف كلبر ةمعنب اما

 جسر فك شلي دافقتعا كدقنا ري لو داقعا

 ىلا انج هرمثاكه رباهتو تضض يدوس ب اوكتسا ارمىغلاب لاو مولتن ىدنع نم ملع ىلع هتيتوا امنا
 هس لاقل اضم للم تسيل سا ومب تت ىلا ماها جلاس مومن ررط

 ايثد لش لس ملكى بو رتحمكاوم موش لل انته . ايندلا ةويحلا نوديري نيذلاروا ملعلا اوتوانيذلا

 - ظل بس

 جس تاجا كش ماو كلك تي ويكاد كب طار واوب حلاو كات ناب ركام ولحس لا جس رجلي . مكلبو
 داوم مولع وب بول اكو باج نوربصلا الا اهقلي الو

 "اًداَسْفاَلَو يعَبلاب ٍضْرآلا ىف اًولُع َنوديرْبا َنِيِذّلِل اًهَلَعَجَن ُهَْجْلا ىأ ٌةّرخألا ُراَّذلا كلت

 ٍةَنَسَحْلاِ ءاج ا: نم تاَعاطلا ٍلمعب هللا َباَقِع هروح ٌريِقتملل هد ملا َةَبقاَعْلاَو ْيِصاْعَمْلا ٍلمعب

 المع نبذل ىَرُجُي الف ِةئْيّسلاب َءاَحج ْنَمَو الاثم رش ,اَهِببَسِب ٌباَوَن 0 اًهنَم ٌرْيخ ُهَلَف

 زن َناَرُقْلا كيَلَع ٌضَّرَف ُِذْلا نإ لِ ىأ هرمز َنْوْلَمْعَي اًوئاكام ْنَرَج لإ ٍتاَيَسلا
 يف َوُه ْنْمَو ىدُهْلاب َءاَج ْنَم ُمَلعَأ ّيبَّر لَ اَهُفاَنْش ا دق ناك ء ةنحم ى ا * داعم ىلإ كذاَرَل



 مهاح سعي 44 08 قو ص جروس هسا مه دارج ريع نيل الج ريضثحررشو دمج رن نيل

 ىف مُهَو ىدُهلاب ىئاَجْلا مُهَف ىَأ لاَلَض يِف َكْنإ هل هم ٍراَفُك ٍلْوَقِل اًباَوج َلَرَن (مه) ِنْيبُم للض
 كيل َىَمْا نكل لإ ُكاَرُقلا بتكْلا كي ىَقلُي نأ 1وُجْرَف تْنُك اَمَو ماع ىنغمب ملأ ٍلالَّصلا

 هيَ َكوَعَد ُىِذَلا ْمِهِنيِد ىلَع «ؤَنيرِفاَكْلَل ان انيِعم اًريِهَظ ٌنَنْوُكَن الق كَبَو ْنَمُةَمْحَر

 ةنكاَّسلا نوعا عَماهِئاَقتْلا ُلِعاَفْل واَوْلاَو مِزاَجِْل عمرا نون ُتَقِذُح كدنودصي هْلْصآ َكانّدْصَياَلَو
 هدْيِحْوَتب ٌتلَبَر ىلإ َساّنلا َعْذاَو كلذ ئف مهل عجّل أ َكْبَلِإ ُتَلِزنُأ ْذِإ ديلا ٍتا ْنَع

 5 ُدبْعَت عذتالَو هئانبِل لْعفْلا ىف ٌمِزاَحْلا ريو ؛ملَو مهيَلاعإب 9 َنْيكِرُْملا نم نونا ِهتَداَبعَو

 ؟ ُِفَنل ءاَضَقْلا ُْمُكَحْلا ُهَل هيد هَهْجَو الإ ٌكِلاَه ٍءّْيَه لك **: وهل هلإ الرحال هلا عم

 2 روبل َنِم ِرْوُسنلاِب هؤَنوْعَجَرت ِهْيَلَو

 ردا تتساج لاذ( لاليعب تائب ) ب اين دوج يلج سرك اخ كح نأ م( عج) ترث 00 :رمج ر

 ضن ( رؤوس ىلا ازع وم ةس كل ايلينوج ) < اصح اك وبطس وأمماينشا ( ني رتب «)رواداسف( يبرز كس لومانك )د

 رج لولا لب اك هك دي جرو ( كيفن حسبو كت كيارج انك د9 6س رتب نس اوكا ن4 0

 ل ا

 رداعساي كه ني داهتن ولدك ساناج بوشر اكورد ياريم كيحدام رف ب 1( ع نايتثاو ب 1 للم )كسر ينج نأ

 0 .ح لوم لذان تيب اب لش باد كس تك لال حف نك ا نب رش ا )< ضىاركا جرس نحوك
 روق عت ولي وكي اردا( < ملاعق تم دعا ظفلروا ل لب قئاركدلك لا دوا ل كساد فس اك تيبارب يأت يتكلف
 زلال سيح لام دروب لس ب 1( كل ذئب باك لاب اكل ل( نآرق) باتكيرب بأ

 تاردااي ند لن | ومد ابار( نو حنالب اي آتي فرط اك يع لش سا) مث( تناعا) رمت حارذ

 و ا نا نون لاف تمالع وا و دواس جو كم زاج ع نونامت كنودصي ض لحج فكندصي) لو

 ب آدوا( يع تئرر فرط كن ادعإ لح لا )دعب لح فس 1ك نلا للاي كح بل آس مادا كسلا( ايكو ف ع تس
 لث ننوكتال_لس كرت حلا )اموت لاش لن وكرت نلاروا س2 انفرطو ( تدايعرواديح وفك )راكدرو ب خيسا
 لوم انف لب زيت بس- لييووبتم لوكا وسلس لاا كتر روم ٌلوكروارجتاس كس هئلاردا ( يك سلكت مزاو تاك د
 (ركرلا حس لورق ) جس ناب وكبسس مقيبفرط كى وا س ( ذفان كح ) تمول كى اك تاذ اك ىلازج ليلا

 ييقرطلو ةاينا زمن وراغب ءاكلدو وابن سلو
 فرط كت نع ىلا ناكل < .ذيصاكل تخسر يكل الداب نيكه دوج ومي ذل واتس فل لا .اهلعجن

 هس دارم ضيص نرك يعلي - < لاثقلخ نخل عج كيس يب باج

 كب -اجاجوم لتس لكي اذتبا ضكاقدخ كب اكس كي لع فال ءاجاتفلك لمعة جب . ءاج نم
 بغار ماماروا_<س ايكيا _- ىول ةمالع ةكيبب_<ساتاجوموراشا فرط وا قل ١ تل



 هع اسم د18 3و صصختا جروس مهسأورا "مم سرابج رلج» نبي اجر ييضنحررشو دج ل

 لود لم اظاروا تيينوودارا ك كس بالكلاب ل صاع هراشا فرط وواراورصقم لع اولمعا رو اير

 با كوم بجرم مر كدر كحال داس لام كلارك دك نع ال عمار تاسيس روا رخو ه سسسح وا نإ قىرورض

 ش وم لفتنسبراون اكل رب لديك لك فالغب تومي لاب

 نك كوم يدع سر وا_ اهو لبا لصف ل روا لوج عشخ دارم وتس م قاوم برط كرك وامس تح .ةنسحلاب

 < ايكهراشا““ اهببسب باوث' كن مالع ضل اريبج_ انه: باح انك دوارع سرر قفوم تدعازم قطز رع سس نحرك
 زن دس حس لي لئاوت كس تما للا فع اضف وا حس انلسوم ضال ارظفب دما ذ قس لا ايان وس تاسرول انك تسر ا فعع انضر وا
 0 - ماج كل كس وداي كل نيا وج وصوت سكس لس لا

 افلابم_ىةلشم ءازج تررابع لسا فرط ىكف وزجبيبس يدركه راش ارك ل از ةلشم ن# مالع رش نولمعي ! وناكام
 < ك4 دس ناي ذاب كارب رار يس اظفلر واه ايك يامر فن ولمعي وناك اه اجب كلش كك لئاملا

 هتس لابع نبا لع قراخب قراتروا تس وومتم اتمدارم ىلا ليد وعسلاوبا رواج دارصرس ركل ابع نبا لوقن .داعم

 : قرافكر وا تكوشرواريلغ كلون راسنسس اك 0 اياب اد اعموك ل م- حس لوقت روض يس ريعسولار واهس قى رارم هنج

 -<س لوم لاهنتو تيري لغم

 تيباوض مارست سوبنلنوي ب نت قو ورا نارا قلل ىف بايتناروا تدوين زم .اوجرت تلكام

 ودج بس رق الاو كوت ايلا سانت اك ىلا حس دب ترض ايان 1 : بس قدتو ادا ا

 اوم ايلا هس ىدتهادف اطعم تس راربج
 نع -< لابد نونروا تك وفعل ماج تلاح نونواورواع لفاورب عرراضم ك١ .تاندصيال

 . هللا تايأ ة ءارق وا غيلبت نع ىا هللا تايا

 -(ة اجايكموزجب اذكافرصاومب لكل اظفل اكس ذاج ىئال ك- ساس قلت سوم كدليقلا نون .ننوكتاال
 مااعرسضم كيا ان راكر كل كس دروا بلظولو ورعد دئذ كلك لإ تس كل الدتسا جدار سس للا .عدتال

 كهل تكس بابسا قداعوكء دن ىلتبلا هس كرش غالب هود واعس دارم انراكي كى 2 كس كرنب ل يدرك راشاركل ان ديت

 لاب لك رش تناهتسا الاعور سو: تلك ليسو لتس ا حس هس درع كل حررط كاد جس لب كرش أعلقق الب دول نراك ل
 جس كرب شالب ءارتما مخ اوركراع ل ظنت يركب يشر ل كلا تر دوك ا

 ب تاوذ فارشاروا لد كل ردوا مورعم هتاذ دح ىف تادكمسم لك توك_عسدارم تاذ لم زاجروطبل .ههجو الا
 -< لل ابي وج اتوب ّقالطا اكمجو صار وطب

 عتق لكم السلا اهلك ناوراب و كوم ترضخ حررط عا ىئ ا ينغادب لك ارو لربك نورا اقو ناوكرف ل عروكر تت... :طلر
 روا ناهي اراب لست يس ووصق يعن كن روما حس ةرمخألا رادلا تللت تيب ام ايباكى دنلبر سرب كادوا ىرنم ايت روا

 < ءارطكاكن يءاضفم لوب تعب و تللاسرو ديح وقرب تان كس ةروستس ضرف نيذلا ناتي زن لري تلودو لاب ب لاما

 -<س لامجااك ةروسىرإل ايدك لت سم لب ل ةروس راسو .

 روا لسيف ب آرب لا - ب اداي تب دلك كي لبي فج م ايم ترضخ [ بج ل ترك جاو 5

 لزات ىبر لقي آي ساكت ةس كابأ ل الض ىفل فكىئناول#ث ب آلككرافك لوم كروب توك 7 1010



 مدون ع 408ج صصخا جروس مهرسموراب "مه رارج ريلج» نا الحر ييضتحررشو رج رت نارك

 لوم ل زا ريهظ ننوكت ال تي اري سا كح ركرايظفاوكدقإ رطل دارج اوءأب 1تناج اك ةسداك يزن لو

 ناداني انج -هجس اب دوت نايباك رات لاقت ك لدرارش دروا لورادايتد تس رادلا تكألت تي 4

 ريل بج نيل ؟ كوب تمسك وف ندور كم تس ناوراقت قمادل انت اي دمك كولد ليت لب د ىف تود« كيد كتي كاين د ذس لول

 نيني قوت لصد لاب اينو دي سل ايلكل حكم نئاروا كس عرورش فرع دب ب لونك فس لوزا, دلج قف اي آنس اس ماجا اك لا ىك
 و ترارش ل كلب كس دشلاو## 2 ناش كك نولاو ل ركر ايا هار لك لور كريب فر صوور واس لام هلكت ذأ

 وم اني كك ل ورسوو شاك ن لج ليل لايتم رف اند ووارم سس داسفروا دانك ىلاسفنو اره تس ولع _ ىلإ تس ايان المي داسف

 مك رفلو كشروا هس ليل كلاب ىلا يماك كتر كيس مان قلي اب كك يرفكدع رك داسف وعي ل١١١ :دراكل ثم
 تع 1 ري ع قورحتبلا يلام 202 لع رتىلايماكك مجد ك ِت اين لصار عي اللوم لايئارب لوأود 2

 نارفاشم صح وه دش تسد درب هازل اوك قت م انك ورارا اك انك اوبج مولا نوديرسالروا_ ع سريم 2 الو

 -- نيقتملل ةبقاعلاو ت الكورن [تلعر مدرب نابذاك م زحلاربك

 تاذ قبال حد لاك لك راكب لطل ترث ارو دق كرما.“ :قرف اك اينرلا كو تضروا اينلا كرات
 و الاب لوباك نت” ىلوم كت راج واوكن يد نيس قنا سم سكر ايظا هاد ىلا كراكيب يملأ - راحوا بس

 ايندلا لور تمرين دلا كاراتوو د ليث سوم قاع لح تمر [ توم لب ئيرتكس لاانمو للام دوا اين دوو جس راج وار اكم وق
 ' _ - لاكيارب كثي ري تدو تأ اههذ اج نادل رذرواليسداك اايند-لوم تدر 1 قار صقم_ تدم لأ

 لو مكر مك قتل سا ليج تسر 1 اس كى العب دجتاسس كس ناهي لولوج ل ايدكس كذاك تافاكم ناون اق كس

 رك رورضوب  هدعو كل الجب قر العب لاعر مب. ليتنا لوك الجب هداي دوا ل ةساج كلامج دجتاس كس ارك ذي شوك
 هل شيئ زسددايذعس كس ساكس دورظني لابد ساجد فاعم لكلاب ل ناك كير شئوق لادم لاري دك كس
 :ه - لكلوك هل وبول طم لرع ىلا ارسودروا لن تش 501

 لوم كن عي ىرف ؟ى كل ايند حررط ىلا ىلارماكى تكلا كس سوداكز يجي رز لروا ............: بس القل اجا
 ع الما لل اسكس يلاماكت اهحاف ترجي كل يئرود تفودو- ل < داهذ م اظم ايتن ب ب مكوك 1

 ومركب بلاغ دول لكي كس لت جج كي فرص وكن شب ذرس للا مدفع دابق وتدل ككل رن فب ب 1تتوك تجب
 ماش م نرسل رواسب دارم تلج ل تروا تدر 1 ضر وا تروم ىلا تر وألم رسما يس داعم_ك

 _ -ج لدار كن د فيرقل ع جرار بشي آل امج
 تورم اكء_اجايال للري قي رطرادناوك يس[ لولاك جس قد لقي فيطل حرر ا لن لاق بس نلا فتك نا ذاع

 لوا فر ثلس تلوشو ناش ل ترض آر ( جب تبان تاياوردلا 200 .رثت فرط كمان نا زرسرجئ وا لوب تقوي ورقم

 -ه ضر قب بآرك نآرقالاوممولختسس نأرقلا كليلع ضف... لوم لن نام للا ك تنجب لزم ىرخ ردا
 اوك لاهو اوك يارب هد_جس فققاو ررط قرون ستارك ني ئئروا تيارب قرهجثلا له كح داري بآ

 ىرابروا تيا ىريرك < بطظم راي د رك اوسروك وجاري لسا ركع اوك وفشل ريمووك_(كسوب لكي - سدد



 مدع سعيا 0839# سس جروس, معرسضوراب مما مرات اهي دلو ناالجر يأ رشات رن

 كم دات ىرشالك بس يبي دول باوجر 1؟رالعايك ا كا فوركن ترو لاذ مئات ل الد قطب يترك

 1 تندع ادن" ام6خلااوجرت تنك اموت 5 :س لوم ى ل لو: شارب تم

 ىلا ىلا تيووصروا ىدنوا دغر طع ل كر دقق رجودب ذر 1 ل سادات كثي ست فل 1ك تدخلا

 ىئاروأ سر شكو رانك تس لا ريطكلاب كو دم ؟ ب مدس كرر وو و

 هر لو ماس - ائبا ىقد ددجتاساراهترج بايد الت شي دددا لى دب تاس ءابتتف_ لوهنج_كت نانا
 بانت كرت كنع تراب افك تو ورك < /بس آب اطخرباظب لم ىلا يح رش لب نلاولر دخن دوا -ةكيت دن تاع
 نا تان ضن اهكوكت ما دارمرواوكي [بطاخ اقفل فس نب رفعوا حس اترك ومجرب لو فيصبس انغدوا هتسس بوب
 نار هنأ نراك لوم لوس هس كل ساعه كو لات ذس بدك ت كى درك اريد تلبث

 كندلا 0

 لام تنذو خس يجرم دوا جنس مورحم حس تاذإ ف اجر .لطاب هللا الخ ام ء يش لك الا ... يش لك

 رد دبل خا فذ اجد كاس ادا يك فا ناس 0 ئ

 بل اخ ما كلاما” ن نا هإآ اد: تاق م تن ضرك شرت لوم م ل دس كن لالا لش تءاياور ضنك
 لي زتج توك اك اجو لأ لاادتسار»ا لوب كالي ليز بسك قاتم ذزجب لبد تافسلا كل دو تاذلا كل ها
 كرداح ثرراع يلوا اب اوف ثمداوت للي زج يب رات ايز 208 ا ا ل رك

 باير ماع ل ال ريساروا ليوم ثداح لي زج بس كي - [لسوم لب سجاوردا من قاع اندم

 هاكراب ل لاوكب سس ند كيأ 0 كدا اج ثم ماكسس كيس بلم
 ؟ مارس [ناوكرولاوستع اكرر انك انفو لادفلا # ا دل ماكل تافرص عرر طرب ٌةروصروا يقيقط لانج بهعس اندم لي لب تلادع

 ترق وول اوم مولخم سس لا ل ىكاعمروا دانك توت دارس دافع رادلا ثللتٍت ع ع وسجل قا

 قم انمار ازا كسربكعح طك وم انلكت قير طلبا كل ىو علا تس ترف 1ك بكت اذه ئسلع كس لوب حل تس
 هللا تس كس هدحم لس مودم جرب لس نتا ذرب كاد مول سس ههجو الا ثللاه يش د لك تي أ نس

 نوع لوم ىلا ذدوجو اكرتلالنوك- - مارال ةوسبل وسر »فيض قاد ا تنان ا تحاس

 ا دكا كل لا دهس مدع لاق تفورب حسو كس« ضل ذدأكتائماجس مدع

 كلاب لكاذ مار خيصب رك اكو ورش ا لا فكلههي لاه ىراجان لم زجر تو
 ةرصو تدلا- لع رجلا سرع يب _اكددجولاةدعو جس لمع وكمدوا هس ايكايددبك ودحمددا محاكر جايدكد ابك

 تب وج -ظجس اهانب/ت ادوجوملا ةدعو تارك هس لا رجولا ةرعووو_ ىكيادوج و اك ولكروا قال غل اريل بفطم ناكر وجولا
 -تايك عنوان ءالغ ل اىكا < ثم باد سافمرولاكل وألف ى



 امسحارس ت1 4 "9و توبكحل| ةروس مرسم هع راج ريت نال الجر يسضن جر رشو اج رت نال

 مو ماو ف م در مرسدس دوو
 هيا َنْوُعْسَيَو عسَت مت ىهو ةيحم ةيحم ٍتوبحنعلا ةروس

 مُيِحّرلا ٍنمحرلاوألا مشب
 و َنْوْسْفياَل ْمُهَو انما ْمِهِلْوَقب ىأ 1َوُلْوعُي نأ 1ْوكَرُْي ْنأ سانلا َبِسَحَأ هب ِِدَرْعب مَع هللا وهلا

 ْنِم َنْيِذَلااسف ُدَقْلَو ن نوك رشملا اانا وئام فل ايليف بنيان تور

 مآ هيف ؤَنيبِذكْلا ّنَمْلْعَلَو ةَدَقاَضُم ُمَلِع ْمهِناَمْيِإ ّىِف اًوُقَدَص َنْيِذلاُ* هلا نهلفيلل ميلا

 نكي لاس وم ينام انوي نوفي نأ يِصانَملَو ريل ٍتاَيّسلا نوم َنِْللا بِي

 "تال هب هللا لجأ نقولا ءاَقِ فَي اوُجْوَي اك منه مهن: «()ورُمُكَحَي ئذَّلا اه

 اَمْنِإَف ِسْفَن ْوَأ بْرَح ُداَهَج َدَهِلج ْنَم 5: و مهاب مول اليا عيمَساَوْهَو ديني هَل ُدَعَتْسَيَلَف

 ٍةكئ الَمْلاَو َنِحْلاَو ٍسْنإْلا :) َنْيِمَلعْلا ٍنَع ٌىيَل هل هللا َّنإ لِ اَل هَل هِداَهج ةعفنم نال * سفن هاج

 تاحلاّصلا لَمْ ُمهِتاَيَس ْمُهََع ء َنَرْفَكَدَل تْحِلَصلا اوُلِمَعَواَوْنَما َنيِذَّلاَو 52

 رهَو (م)َّنوْلَمعَي اًوئاك ُىِذَّلا ءابلا ضفاخلا عزتب هبصنو نسح ىنعمب َنَسْحَ ْمُهَنيِزْجْنَلَو
 كالَقْج المج ُنَو امهريي ناب نسحم اذ ءاصيا ىا "انس ْيدِلاَوب َناَسْنإلا امْيّصَوَو تاحلاّصلا
 كارشالا ىف "مهن الَف هل موهفم الف عقاولل ةقفاو ملِع هكارشاب هب كلل َسْيَلاَم + كل رشد

 ٍتْحِلّضلا اوُلِعَعَو انما َنْيذْلاَو هب مِن (0) َنولَمَْت محنك اب مكن مكمل
 لاب انما ُلْوُقُي ْنَم سانلا َنِهَو ْمُهعَم ْمُهُرُسْحَت نآب ءَيِْوآلاَوِءانالا (وَنّيجْلّصلا ىف ُمُهََلِخَدنَ



 اسبر 1 هم طوؤج تروبكتخا عروس مهو ١ 028 راي رلج» نا اجر يبضتحررشو مج رت نلت اهك

 قفانيف مِهُحْيِطُيَم هنم فوخلا ىف هللا باَذَعَك ل هاذ ىأ سانلا ةنتف َلَعَج هللا ىف َىِذْوأ آَذِإَف

 انوا ىلوتل عفا كون هلم فحم نول وملف كابو نَم نيو ٌرضَف كنج مسن مال لَو
 ىلا هلل َلاَِةَمْيِرَعلا ىف انوكٍرْشاَف ناَميإلا ىف " ْمُكَعَم انكان َنْينكاَسلا ِءاقت ال عملا ِرْيِمَضِواوْلاَو
 ىلب قافنلاَو ناَميالا َنِم ٌمِهِبْوُنُم يِف هإمَنْيِمَلعْلارْوُدص ِْفاَمب مئاعب ىأ مَلْعَِب هللا سْيَلَوأ

 مال نيلغِفلا ىف مالا ِنْيَقْيِرَملا ىِراَحبُ هي َنْيِقفْسُمْلا َنَمَلْعيلَو موب انما َنْيذَل هللا َنَمَلْعَيلَو
 يف ْمُكِيطَخ ُلِمْحَنْلَو ايد ْينانقْيرَط اليس اًوُعبَا اوُنَما َنْيِذّلِل اًوُرَقك َنْيِذَلا َلاَقَو مق
 ُمُهَنا ” ٍءْيَش ْنْق ُمُهيَطَح ْنِم َنيِلِمُحِب ْمُهاَمَو ىلاعت لاق ربخلا ىنْعَمبُرْماَلَو تناك ٌنِإاَنِعاَنبإ
 يو ما وخال ا ع 0 كه جي ههمابرل م 1 50 5 1 00 ا لااا م حك

 اوعبتا َنيِنِم ؤملِل مهلوقب مهلاقلا عم الاقثاو مهراَزوا مهلاقثا "امحيل ْو َكِلذ ىف «ؤ َنَوبِذَكْل ٠

 م دنارنا ىاواوف و رع ىلا داع و * ع 2 2 تا ا 2: وا 17 0 ر ل ا

 لاوس ِهَللا ىَلَع َنوُبِذَكَي ه2 َنورتفُي اوناك امَع ةَميِقْلا موي نلئسيلو مهي دلقم مهلالضاو انلْيِبَس
 0 7 1 3 را

 عقرلا نونوواولا امهلعاف فذحو مسق مال نيلعفلا ىف ماللاف ْخْيبْوت

 لن تاي 199 ل لق كتموب روعي ا مم ر

 كت وهييرب نك اننا ضروري امك ركل ايش ف لوكذلا يك( يس مولع فا دارم قش كسا ) ملا . ميحرلا نكحرلا هللا عسب

 هك هر اج تقيقت كن امياك- نا) 6 اج ناياذ اوك ادوا ةس آل نامبا متل( تسجد ونيك ساه نا تن ) كل ا
 أرد اهتاياتس ف نكرم ف ال نااميا لغتك لوم لزج قلت سوما نلا تمي ايي كاس كلذ تك
 هدباشم ملح )كح ج_-( ل نامي خيسا )وج: اع ركن اجو وكول نلامقفاوس- ل سد زلوم لكي هس نادج لن هذ 1ك لتنا
 لإ هس درك م اكسب سب( كس نوم انكر وا كرش ) كو لوج ايل اي -كهتس درك ن اج قول ولومب ( لش دراي للا )دوا( لش جرد كس

 هدوبت تيابث ( 6 ليام اهقثا حس ناا مكر وا لح لباب سوم ) كح يكب لق يبا ماكو ةل ايمو

 الاو ؟رورض محب تنقواكدثلا هووس_و4( احر )وم تكريما كت اال حس دفلا ضنوج ( صيف نكن لا )ذم دبي كن اس ( ىدحب)

 حس تركت ضئوجر وا انتاج( ماكس نا )كب بس ورواه انتس( لمت اب ل ورث, )هي بسه ور وا( ولرل ى رايت ىلا ذبن) <

 زايث سس لونابتب مانت ىلاغتدثلا بشاب( ؟ حم ايكاكدذدا كوم ولى اود افاكت عنج ىكى التويكس حركت نم ل قت تيس! هودربابم ( دابتج)
 ركرود حس نلا دانك لامن ليث ةس ماكل يروا لع تس اذ كاما باولو دوا( حس تمدابع ل نلاروا لوتشرف نع نانا )<

 هراجاب جه ب وصرواح نسح م نسحا) كس لي رك دءلدباجج اهدإي زون ارو( سدجو قل وم اكلت هس كا) كح لليد

 لم ) ايد مساك # ركل ول كيت جتا سسك باب لا تيبس اوك امنا نس مجد وذ اكل اما( كيت ) ك- نا( دعب كس نس كف ذع
 ( كك رش ) كم ان كيرشارهجوك نتج ىلا للاكل يملا طوي حج لوفود وو رك ( انك وسد دهحدجت اسكس نيم دلال مكنت

 وبسس مت( قلت لرش ايلام تانك اكن اوف وف( حس لدى زا رت اديقديا ذهل قلب اطمكس خت اودج) < شئ سد لوك اي سرت
 2س ليوا ع ال نلابيا كولو رو ( كل ودملدب ب ناروا) 6 ود انج ماكب سس دابق مل يي وسع سان ارك مول لاي سرج



 وسارت م تويلتتلاو روس "رسوب رابجج رلج» نا الجر يفلح رو مج ننام

 | مك يسد لو ل كد [ضعار وا( لس لب رك شح اكن لاقت اسكس ءايلواردواء ايهما )كح لس ركل او للم لور كي لأ م

 2 امدح ايباوك( كاتس ناا) ىفاسرءاذيا لوول واس ىلاج لاهثاب فيل دار كراون لا بج ري - تس ال كلامج ري ثلا مت
 ( لونا )ورم لوك( ع .يسقمال) ركاروا( لم تاج ناب قف انمركن اء انبكا كنا ذبل لن تاج لاد) با ذعاك ا دغ بج لإ
 نيل نل وفيل) لب حما لوب( جاناج لب تسمي ار ىتك تأ 230 قي 1 تفرط دروب كسيآ

 وال( حايك يدرك ف ذعول ع ريت اخ ل ار نورس كروت زي نوممن

 لن اب كل ولو نولاو ناابجج ايندوكى ل اندلا ايل( |يام رف ورك ل يرش لبي تسميفغ لب ا ذيب لعن ل ال نا اهيا ) تنس قت تت سس داب“

 ٍ لرباك لس كس ناوكل وفود كسر كس ركمولعم تترك وكول نلا ىل اختر قنا دوا ( ناز مولخصرورض ل افنو نامي اك ولد )؟ لين ليم ولحم

 هك دقيإر طعس داع ب نيد #اه) ولج هاد قدام لن تكل حس لواط فاكر وا ( جس .يسق لع ولف ل وفود نا مال اكعد
 لا فولي لكالاح ( يامر فتس عرراضم لعن ؤتميرعا_ةيص يل ري هو رك لع نس كى ورتب كرام )مذ سراج انك داهتروا( قاطع

 موا ذيسا( روصتق )وانك سا كول يروا( قلعت لس سا) لن جسر كيم وعجل كب يب هج لس لائق كادذ س لي لوم الك

 ارك ول راكد زب نيا ةسرسود انبأه كوري قات نوثارلسم وليا قت ءانكر وادب ضنا س كس لومانك ياروح لوب سدال

 لوسي «لايشا تنام ري ىلاتتدثلا) عت تزعل ب لوجدت تت كسر رك وج لري ذاب نادك تم ايق ناروا( حرك

 - لا 2 تر ْن ونروالع اف ْؤا ورواه مال ىلع نول ل وثوو _ اكو كس فنا ةر وطب

 توبكنعلا ةروس_< رطل تدابعل ب لورد اس رامي ٠ توبكدعلا ةروس....-0-.----: بسب 2
 . لم لا مءان ل قش اجلا ام نكس لاةروس_اكوج لنيل نايس كس رارتبم لب ل ةيكم ةيا نوتسو عت ىهو
 اوم ماندي نر رويل رج !ماب لكلا يسن سام كذاك توب

 ريغ مهكر متاوبسح را ترابعر زن فوذح ابروا ايكوراشا فرط هوم يررص»ن_رسشم .اولوقسي نا
 ريغ نيكو رتم مهسفنا اوبسح ترابعر قنا روا اوم ىلاغلوعفم يهز وقبر وا لوا لوعفم1# وفي ح_انما مهلوقب نيئوتفم

 < انما مهلوبسي ىاج_ماللا ريدقتب<_ انما مهلوقب نينوتفم
 تالا دار بم اتم ىلا. لاعروا تيب دوف اظوروا كذتاك ىف اسفن تءاشباوثروا فيلات ىدادابج و ترج .نونتفيال

 -< اناجومزايقااك ل وكرمك سل
 ليس ىو عروضا م ناوبصب ايا نوف هيض لايت نلف رع ىنانلا بمحا :اقفادقلاو

 2 دعرالطا لكك ولس لامك تامل بس لش ترو زروا لوم دوصت يجر نام

 تس فضواكن ا ث وحجب كهيسهراشا لش فس | حس ضيا لطف مساركبسةكر وات اسكس لل لاب .اوقدص نيذلا

 ا ايكو مادج 552- ناركومروو ثوب اكول ولك داس

 دهس لاذ دهسا ثمداح مكي ىل نادت كفاك ين جسدك رانا فرط يعفو كبش لال .ةدهاشم مملع
 رواج ةررباشماك دك ركدكب سس هيمو ع شارما لاذ هاجسي با ؟اار فلك ملعيلف#

 ار لكل كغ لوك ل لابد دقو

 ليي كويك ارب هدايز لكس نادي ناككارسدديراكن ا نع 3-2 مطقتاوا مي . بسح مما



 سس رسمتي 1 409ج .توبلكتلاةروس م ءرسفور إي ١ م٠6 مرابج لج, ني اجر يس رشورمج تنال اك

 روا كول لازم لك اوين ارب لكن اكس يي ءاشناكن اكسس سود رك كوب لبنا اتصل اكن لاهي اكس ناك حس بفرح دلل اصاح ينال
 كه اوف نومكحيام ءاس يل“ 1ك لاح طاغي ابننا

 وفود حررط كت ءاعرسفمرك حس كدت اسك قضاعم نير تر وادجت اسس كشر يف كلل ف قوغبإ .تائسيسلا
 نو كدرمار يقال لقت 71

 ماتم مك اك سولوعفضوووج ع يي ردصم هس مفقك نادواجس ماقم م اه ولوعف/ل ووو كس بسسح ا. انوقبسي نا

 ٠ -<- لم ديز موقي نا ىسع بتال
 لما ىتوكن ا هتس بو كى صاعمر اراك نلا مت ات لت ك ف اج ثدي #شاج لا ناك اك ونامل اكن .مقتسن الف

 بايك يل يرش لبي ناك
 دج فوذكدلاع لك ل_ج لص نومكحي رو! ايكو راشا فرط كوم ل وصوم اهؤس مالعرش“ .نومكحي ٠ ١

 طع رب زل اه 1 تدع < فوزكتم زهاب لوو ءاماكوع لكل ردا انهيؤت
 رار اا تدك تزخر كسروا هجن عرس 2001 لوب رمت اغار واوبم نوبكحي

 رزا مهمكح ءاس ىاد كوم تم زملا صصص اروع الرولة وم ومحل | وج ناري اف أعلي تروم

 تياعر كت الص فالي سرسود-عس تداع كن ارك ظن لف كي وليا اهي حلو لل ل ل مكحيلاكج لك اومكح

 دهسا ايل ح
 رفد لإن ينك ديماروار يضر وهششم سس لاهتتسالا فبعض رين كل كس فخ خا نيب رسلان تيس لا .اوجر

 ورك ا [مزال تروج شبا تآل هللا لججا نافرواه فوذعاب شب اوجر كج ايدرأ هر اشارك بك دعتسيلف لماع
 رك ىلاج لي ستور زج لي تروص ف اج ساي د اطرد هذ لك زوقك اوجد اعل (وف زا ديم#تءاقاط كلا
 ةيقلالوزواذع يرعب و دا او لل ا زك ء* اقلطم لابي كايد بساوج ياك ش للا دس قرار مانا
 نر روس ناو كورا روابعب قل اهنا جلل نال كاب نق رو لوو تروس و راورما

 - لو ريايتروا ف راعتمدابتج لو قوم وارم متر وص وفود كدابنج كس يدرك راشا ف ممالع رف .دهاج نم
 كوم ريارب كس للرب اكل كر نتجت ر وص تب رو د وصح: سو فر صرب ليام ل يصف اه .نسسسحأ

 لك تل رك نسح وت“ نسحا كل لاادهسات [مذالاندم ردا تس ملاك ناك للحب حس لادا
 يمت فدا حس للاي و رطل اوه مولعم مل وارجررب ناعما رب وف اكد لزب رك حاب تس ىلع بج قع ليثلس لوا بابي

 ولان لزب اكر باري حس ارك اكعد لاكتا قنابيلا كلش توصى نإ عي 01000

 عرار رار يرو را يكرر نسسحاب لي لا ن ءبسحا روا_ دنع وكس للبر ركوب مولعم

 .نسحا باوث 0 قكفاضعر دقت

 حرر لاروا نسحاذ ءاصيا انيصو تابع زل ى كف اضمروا ع فو زج ف وصوم اك ارك هدا ٠
 -< درك الط كر دصعرب لعنيل_سشلاب نسح اذ العف انيص 07

 -تس انيصو فطع كل اور دقت .كل ادهاج نا "5

 هم
 م



 ا! حارس تي[ 4# 78]» ترويلتحلا قروس انهو راي م رابج رلج, نيل الورق ررشو مج تنل

 ليج ضو لاكس اك ساد شوت و ملكوب لير ؤت نس دوصقل مولع سس فاك“ ملع مب كلذ سسيل
 مالعرسخم جس اج انندو تس ذئاج كرش قوم ملكك يرش كاك يؤتي كلم لا د؟ ناي دم ملاك اواو رد[ ونك اقنطم كرش
 كح شاه رمال سنى لاو ديقدلب مس اجايكر ايقظا اك اكل بكى زا تا ديق يكب ايكو راش فرط ى ارك ك هل موهفم الفذ
 : -ايرعرونمل اع كرش

 له تاجرد لا كنا تارم بستن وكس تمم اير جبس ابر عراهتجااكبيط حراورا بس لب خر ذرب ملا .مهنلخدبل

 اكول فاو

 دهس ريس ىف لي للا .هّللا ىف
 ترابكي رمل لح ضروا ملعاب هللا سيلو مهيجني لوقا ىا فوز يلع فوطتشاكى لا . هللا سسيلوا

 -<-لاغخلا سيلو هللا ىلع اذه ىفخيا[ب ملعاب هللا سيلو نيملاع مهلاوحا ىف نورظني نيذلا نوسرفتملا سيلا

 - ليتر ورش نك هلاعز“ ملعاحررط كرم اهي ليت مخصرب لسا ىف ا ملعااظفل تروصرمم

 هد للاطمكسى رز اج سئروصقلاب وجوروا تقيق” زج ىلابي تقيقك الشع رتوتك رماي .لمحستلو

 لمحلا انم نكيلاى لاهي . ءاعدلا ينم نكيلو اياطعلا ككنم نكيل_ ام ابكت ووصقنووجولا ىلعراقتجا اكل وزنج
 5 تفلكس زال اع روسكم) مال لل تارك توا نستروا_ كوبر رقت

 24 قري اجاب قارغتتا ريكا جس دئاز نه لش ىنش نم دوا ييئايب نمل لا مهليطخ نم
 كل اهي فرط مال ىكرواجس اندم نتا فرط ىرمالكق وطنى اب ذكي تل نتن ضب . نوب كل

 لا لإ تك رداق يو دعو دب مافي اوأووخ دورك سابد 1 00 نامت ايكو رعو اك اهثاول ومب انك ج د سورئاك

 ووصف بعزك كم ال ل

 هلع افك رشلا ىلع لادلا باك اركاريدانكارسوداكذ قاري دوخدانككل يأ مهلاقثا عمالاقثا

 <! دوم رك كم6! نلاروا حئاومر اطر اج-ح نايباكل ولو اكرح تم نيد سب تروصم د ير : طلد

 ريقف هسللا نام ناش كىلاهت "باكل ارك اريبج كل ايا ىلإ رواج اليك رورشوكتسروسسس نت لذي ىلا كرافكا ٠
 . باتكلا لها اولداجت ال يك يامرفراشر» قلت سج_ كح تس ركر اكن اكتوبنو تلاسر يت 2 رك ابك ل ولغم هللا ديروا
 دس ان مول ناسنالا انيصوو كارييجت تس كى كر لاب ذرب نوفا رطسصرف اك 2-

 ناو ونا رسل صاع ايس لشي خلا نيدلا لاقو تي ارك ذاك من كت تركى سوك # رك اواو و رص افك!
 لو قب جررط لسا لبيه تايب ودموع "ييندصيالو ” تمي آرب تاك تروس لصتم_اتاناشب حس ني دك

 ايكوم طاترا لمت انس تءدوع

 < قار فل قي ترضخ 1ع دقي طق رجب _ تك 7[ نتا ضع بس انهت رود نايمرد كس حن اوم نار
 < لع خلا انتف دقلو تي ايد لاعاد و عيدا رصد حس لاب لا شيبجب نقل امك شرا

 كس ىذ ارياهقاوروا ل ١ ونمآ نيذلا تب يع نان لولو ترث وايد لج يكىأ ناش او همت نا اوك ثلا مك اي:

 ا ل 5 :

 اين ايءرفخلا هرحا اونا ل لذ



 ترويلتخل روس نهرعفو راي زخنو ا دلع, نم الجر يفتر 0 1

 ايكاي[رف ل بسح ماتم آكايبج ليث سك درياغو بما ثر [شيمب لاب باكرا
 تنال ميكبكر لاح ل م لوا كسي ميركل داي رجول حررط لس رز لور تواكر كج دك ونار«

 تم امتد( 5 كي - لك لاسر وريح ولن ارودءعس نا اضع كوم نلاروا< ايلي شوت ل اح اونما نيذلا ىدابع اي

 تنكاص نت  رواريح آل مهتلاس نكل روااودختا نيذلا 5 100 ابيب ببسىداينباك ىلاسرءا ٌذياروا تفلا
 ناشلاب مب داس كس شددابم يلوا ناروا جس قل قدر تونا نيت لبا ىحوا ام لسقرواورلظانم لإ رطب تا اولعت
 ري ارد دمة كرس لوي راشد ناس خلو دهاج نيذلاو تي آل آل لو كك ارم روط حل او م كدا رف
 ته قدرك مخ تسدوسك و ير ايو[ ولا تيس رك

 كلان لتوم بسنت لولو هاو اننا لك تمدوستس للا 22 خلا دهاج نمو تم اال تدوس وورش ايب قسما

 عمل هَّللا نا روا مهني دهنل ك- تيب ارث ًاروا عيب وج حس ىنغل هللا نارواهسفنل ده اجي امنا افلا كس تيلي
 -< نيف ًارجووو باب ركون آو امج نينسحملا

 بج لوم لاب قلتلي نيرامع سادلا بسحا .ملا تيب الج لوقتنعتسرك ني اربح ....-......: لو زن اش
 ترش دن اصوج لتعم ع وب مولعسس_ كك ديني ربكروا هداقروا- بو نيفيا لان تيذا لس نيكو شم بأ

 1 يسون احل هس تاع ا يري لام كشك رزاي حس هدارا لا لوا س1 اذ 1نيكرشم مخ تلد امانا
 لاقو لاس لاولاو ل و متم تكس وب رثتك تاس كس هدارا تفي رو ىئتاب تترك خا باحد دابهدري للا كر م نا
 تلادهاج ناو تيب ارنا لوم لذا: خلا كبر نا مث تع رجس كك وم بايعاكل ب كيدي ب لترا ب ومريم اوم

 رترمرعس كككبج لاقت احنا ف لع ذ لونج لوم لذات لس داب ك- نايفس ىلا تنب نص ملاو كن لارا تاقو ىلا نب دعس خسلا

 قوم لزان لليل سيك_ نقف نم ل وقي نم سانلا نهو ثمب اروا_ دن انه اناعكاربم كيتتلفو لاس نان

 هدام تررطنخ ا يك يع نر اوصل يبرم كيال كيت حس لوقف هشاو دب لاق ان لكني ١ 4 نرش
 احا ايد اكو دنز رك وكن ب زوي د 1س اارف وم ةيسد لسن 1 خخ تساوثرد ورب كدشناروا هي اءرفاعد

 هير اهت حاج اي دريدا تش رواج كرب كل سول ندب كس ضب 0 ل يرسل لادوات

 لوك اكن اميا- لو يابه اؤ لش نتا ؟تنضروا اهتم دب نخل, اينا ذي - 0 انب لع نإ د بأ قكلايتخ

 را رف ل لوس ب ام ناب ورايت كل كس نلاتارول النا اكس. وكذاكن اميادج دكت يس ليتنا مق
 لوب كر تري افتعال نان لاك زل دن سررت نتاع جس او+كء اغا نلاتعا تفتت بس جس كنس اهب

 نخل ا هسا لل نان < هلا تقال ريفر بك لكلا لع ن داماك م 971

 هول مرر وا سرج لل

 10 43 ت

 روا ليي ةسرازل رئذ لك اد [ت يباب نااراستسس تب لس اجايكنمبشبب شم ذ رواء التبا لا 0002000000 :ملاا كبش ليا

 بس اكره مال فلا ل لا انلاك < سدي باد: - < لدم شكر ز ارحب - ناهيك تدي انكي رج ىلوم لبيك اذ لب

 نقي سا كبت خس. اج ايلدارم لج مال فلاا تتار بسس« لذ [ةساظتب# ل ءارم نارلسمو و ضخ حس نس 2



 امسحي 1 < 08فو .توبلتحلا ةروسب مهرس وري ١ مدرع مراج رذج» ني !اج را

 دج لق رورض لك نس وم قس للا ثلا ذ 1 ىبس .....ايكوم حس شاء 1ىدارفا ضن

 ساب نع سرك حك تاب يب ب روط تاع مكه نس يب تحمر وا تسل كد فلا حس لم آى : نق ىلروان كا
 2 لمي وكةياوك كي رمت كاسي ع اناناس مك لب طمس نكاح انلكن انوع ندوكروا < تس نوكل ب نامي كوتور

 انقسيمولعمقرفيس دعي دل ايهشلاا يكل انب ب ستريب باك للاجانب اماني دالك قر فاك وعر وا ج# وكي دورك جس مولحم

 قش ىنتر وكل بقت ويس كك سايل تير ننام كفى ل كتاب لفل اذ ءالع كيان كر ايظا دقي طيس
 دوج ومس مولعموج حس ايلوارم ىلاح من ندع ا انول#فرط لك نيج لازم, نيم ربو سواح ملكا فس نعلن

 هس اسري رول لاسلكي لإ زج مات لب ىل زا ىلا ملكي كيا ىلع لني يك ولو قو تاهت نس ضر وا جس وب ققترعب لس نحو«

 نوم فات مزقت كنب لج لوزجج نا دتدلا- ليث سوم لامي بس ل بشت لاح ىلا -انج طا رفوكب اهرخ اتم لع كلاس لذ قر
 ا ا

 اتم لولا مل لب سس اوم لف انو مر لكتاب ل نلا- لي تيبس داء رف لاعتسا غيبص لس لابقنتسا لاح قنا, رظن ل ب لس ترج
 كى 1 انهت طساولاب ءرواركو لد حس هلك [تسسار هارب ملكك #أ اتيت توم رطس اولي ل ملكي صالخ اك نق رود

 فيا مقاك#أ رايد وك وفود ليو وا كا اتي لا نس وم ف دجتا سكيب ل لاوفو ديب تان اسبليت ان ركوب وكن تن لع

 مك تسساروارب مكلياولاب رك نو: لاتكتج كس ني دجتاسسكدنجج رج لولوي دواارطس اولي ارسود دول اكس البأس واب مكس لبن حلا
 -اناج تون ايعب فرط كاك ساحاج وم كرواوك اسرق سال

 نبك ديت اس كياوك وفود لي وو روا كك ؟ تنبع احا وم لاح دارس كيا لكمال كلو زج واننا سارى
 رواد شع 2 كاجو جت اسلي لاولود دوا حس أ اح نكن معن مذ كمل او 1 1 قرسود طسأو 1 معاك كي ص يح

 تى تكركل لب يت ملقحرررط سنن لإ ل احم تاس لاوذود دوا عاج ننبه دذ كس كس سرمد ملئاكك يارب لن ليد

 -- حاحا ع دعب و ملقا لحي وكل ديت رك 2 تل ى داس لوفود

 نوير طل وقوو ىلا قص اننابج وك ونتج مانت كى اخت نت حر رط سا لب دعب طيس اولا ذر وا بس امم لكي طيس اوك رع
 تس دابق كس طساوالب مك س ايل ايكر يجن هتاسس كس لايقنتما لاح يتب لابج لج اس ابى اوكي لك رواه لد جتا سدت اس
 تك سا حس تلج رطساو الب مككاكنلا للبن س دنب لقدج بط ائئكس ىلا مالكر وا لين روب لج لات ظاف كس تانج
 لاعتسا اكد يراوالب ملعب ع اوم ل ا- ب نيد ورك اهتنسا نص كس لابقتتسا للاح قرم رودس طمس اولابملكيسس تدلك ا ىلا
 حو طساولاب لب [نكسوج لبث صتح ليسو الب مكوك فاننا لكوج دوا اتوجش مئات مارثلا رب كلا حس ملكتي اول اتم نديم كل كس لود

 سا _ تكس وم لال صرب رب مولع لانا حس جو كج جس اجاب وع دعإ كس ف اجو دوج وصل نلا ىرطناكن وطساو نار دس
 هس وغسل لاهقتتسا ىلاع ننام كس حاج مر نلا جر واس تدب ثداح تريب لم ادخن ا لايق يلا تيس كاش كس
 - ع آل لم طلاغمووّك ل | لب تعم وق رفح ل اولا مروا ولا ملل انش لكل ئالاح- يوت تب ان ثس هداك أ مل

 شرعا ساسلا بتعب نر تود مان هج لاو ولك فرس لوم نكت ارو قب ل ما
 كل لس ل رارارر ان ور اكل او ل انم نيذلا بسح ماع [قرم ١ موال 1ك دس ساعدت نيرا ىو رسم



 مساحات 1 4 ل93 ت تىويلتكلا جروس هرم و راي مو مدابج رطل نايل اجر ييشتر رو مج رت نما

 ةكاج لاهكرك حس متءو_4 ل مها 1ك كس ذل ع سوك ل ويش دي حس بس ك2 لودو زك ه ودك لَآ

 ا هد آل ااجاب كح ادشرواكس لإن د نوماس شيب مك ل < دبي هدرا تلم يتراع لاما فس لإ

 لاي لس ىا_هرلد لاقي لداتإلد ىوئ د ةياالادغ م لير شئت لاو نس ارجو« رصيف نال عراد اتتحا ا تم
 - لاير دارك د

 تل سا شع اينو رطاخ كن يبد صخب دوا -...........: نس يف لي ملباقتم كس ترن 1 ىف اكان دوا ىلا ياك ىك ايد
 كل ابي ناب رماكانركأ لابد كطساب ىكردافاتابّلدك بج جنده رضاع ةح اسكس ثلا كوكي تاركهسإب رايت

 اول دعو كلك كس داب خيا نع اح العد لو لتكرار وت يكرم بايماكر ا 0
 تنم كى هس اناج اني د انتسب سدو كل بتاج كى رش ر ورش لبعخ كا يل كح رركوم

 اجت نااكئار

 حررط لوس حراتتتاكنلا حرر ىا يب“ ؟ادف- لإ ناتيك ادغ رط لح < دب كاتي دفا« وم وقل اج كرشم
 ىدث اك ركدبك كل ايخ لال خلا دهاج نمو تيب آ- لإ جهل ل تمدض ارباب قلي اتبداتكا ىلاركيكن ا
 عامل تبى لن كس حران كب - 1 فس اوال قحتلس قر ابي هب ذاينهسدوا يك حررطرم لا دوا نراتقتررطرب سنبل
 رك لركوب ب ج6 ف تبتخ[ ب س تس لفي ا قرم ناس درعه اراو لاخالذ_ءزكعسا ناحل

 لطف ناكر وا لس لس ام لس ذل ايت هان نكبر وا نس للا لاعربب كيو لح امو ناعم حس

 ل اءوم ف اصح قر توادُع

 -تس يك يدرار كى رورضوكت دع اطا كن ب ديلاو لع خلا ناسن الانيص ووتب 0 ......:دورع لك نإ رلاو تعاطا

 ناايفسولا تنب دمت رلاو كا ناوج رم فوم نارك طاق ىلا نب رعس تس 0 لج َّل [تاديكات كى الج جس نرق
 لق اقكسوج لتر لاعظنروا كور خرورش لاتزب كوب فس لوبن ةسدم ل1 دك كس انيس اداب رك

 هذ ةعس_ كح راما شن لوك خ ادق يان مالس رك ليد لا ذرات وردا تاج لأب اس كتاب كلا, لد اكثج
 ب هدايز حبس ل م ايند لاك ياي لامبشالب - اكل وغم لحسم ليا ل هس دهس د نلاج لام حف درارنج لكك ياك ايدك اص

 5000 ل ااا تزل ناك كدا را نلا نقتاكرللا_بس موا تحس نا قير

 ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال سابا ذوب يي د سدت كنا ىزائبي رواه قش قل وورك هس مدق» تاك ادا

 ل [تنو لبا هس اي لن لجانب مدق تبغ اع شن ل )حرر ليا كح كس ناد يو“ .قلاخلا

 اولاين حس لم باي لادا ساب ليدي كبس تتولا كوم انور ض حو بسس ل كرب كدا

 تاع ل ضخ ا رشح اكن لاه د نلزماكي دار كل دوا نلاميادوج واب كس لوثواكر تسدرم ذى اوجروا ؟ات
 دالوا وف لم ر كس رب تاب نان ىكا باب لاا دوا لسان هظ تاب حقن كساب لارا دالواد كل و تا قزثكن با ذاع

 ناز اوس لآ نو دع جن يعن نم عه رسلا كيد لئاش ل رمز كن لاه اهب كيب لا
 و هلت بعادك بكوب او

 2م



 وس حارسم تمم[ م ىنويتعلا روس مرسي مس مرابج ملج» نا اذجريسقثحررشتو رسب تنل
 00022523979070ج0جججئجتج- 2ايام 333 ا ا ا

 لاحاكن قام اب ناري الا فرعض لب ضاحفتلا نسق تا : تلا كن مشن نهب يولقلا فرعض

 هاج لامد ناج قياروا ل تحاربكمو بيا وأ ام [تتقواك لذ [بسج رك جس انجد نامي ري نين كن اكس داجايكناي
 انيلركر ارثار اوان كح لس دس اجب ناجح لاروادمإبد إلا باذع لدابج ني تك لوم ر اوربت كلاس سوو ىلابز كل ع

 ردا اررطردا ل16 1 رمل نو ارذ لابجج كن تقثازم ياك وفارلسمبولقلا فبعض لاح بي قوم ضلي
 غرراكاوب دل بو بمب هن كل ثم ارسلك اركي انج لياكل طب وج لولى نكي كرس ودب رول اشكي لدم كتاب
 بات كتاسهداهتروا كت نادت قت عروش تنتاك جن تكلا لس ان لم ايف ال نيس احل خر ورع اك وف اهله سروا -ايكك دب
 لإ ز ضكيك_ومدهتاسكس سونارلس تن - رواوم لبن ىلإب قلل قي مولخمبب بسس لبست لإن تس امرف د للي ىلاعب قئاذسا # دابق ك
 لوريب لكك مورا لع لع زلت تاتقاو يل اق موس بسس ا هلي سا: قع حكت ايجي هللا لاحاكل ولد ةييسا مس جرت
 -تس انيق انم_زاباد_انوعبن وكروا جس اترك تسب اخ نلؤم ايسوكن يس ناوكدك جس اتب اجاني دالككو

 تعالي جس اتم مولع ذر ازا كس رورصركك_ هس تاجا وسكر فاكس تنو لس هاركاروا كروب نجرب

 كح كس دنت كغ جس تمام لبان تبن كوم ناهي ايكر فأر ع ناب رز لل ل تءروص سا - ايل ويك فك تمس كدلك سب للا

 دهس لا راكلا تمالسا وو تشكك - راكم اس مالسا لوبقيكس نا

 مهي كك ذ اسمي ةس البوك وفاه راف عسب لاء اكن يذلا لاقو تي 1...........: عل الطب اكراغل هديقك
 ارخ لرلا ضرفلاب وم جر ليي نيس ويك لي تفم_ وم ري دار ىرامج رواد [ لن ىرو خرب ىقي ارك وج م السا يك تح

 نيرا لاوس قرا و لنا ان اي ر ور وشم ليي لس لونا اني د كس مان ادامج كك لابد قس د اكد ذخاوم

 ليو وب اه لوك انه ب تمم لب طيخ ا يرق ؟كح لال كرس يس ا جوبا كح ليد لك ةسد# اكيب لاب اراهتروا كس

 رك راب جيوب غييسا تلال - كك ركب ىكرارب لجوبا ر اق لين لس وجرب جس راددس ذاك كس خيا ضرب لس اها
 60و تحال لس جو رك لاو ةح اإل زر 2: 4:4 موت م اج لاك وم انك لاذ ةييسا كيا ل سد

 _ لح نوم نينوى ريراوروصقل صا

 رب ىلوسركن ب هرافك اكل وانك بس 7 تررط> كلن لل لاين كس ستيكر حلاو نالطب اكهديقكب لس رافك حس لا

 ش توريكو كلل تعد ئه رافلل هع عرار ليي بيك ب نوثاراسم راب ضل *- م اموم تانك بسلا كك ه7
 لوك رردا لالا اكتلابج لاس تاكو كي اجاجان كا ض اكل وم انك لاو نبل لس وك و زج نلاروا لن يسد

 قت فيا ع نوم مولعم راهن ل مهلاقلا نامحيلوروا خلا نيلماحب مهاموعي ارم اقل :شاعت ارا

 ل نلمحيل و رواء اوم شدي ل ساس لت_جسدا اكرام ذ ىلا لع نيلهاحمب مه اهو رك هاي دومرا قارن اك
 - اج ع: هاركل صار لب اغا لج دب ايبا لس او بس رك دارك شم ايلك دب لشكل ووو ذيبل جس ءا رق كق راد هذ واوا مرج

 كل لوكس ا تسجو قس دارك رسودء حس مج كس دا هاري يردك هاما قدا

 ده هس لاي داع ووصل لوصو_وم قرار طرح رك رباب ركاوب مولتسي حل سادلا بسحا ب 200 ٠ :لوأس فئاطا

 لا رناارول لب شن ارو اموماراكطج سم 1 1 نافاس اوم مولعم مس خلا انمأ اولوقي نا



 موسع رس تي أ 3 فل ىروبلتعلا روس, سهرسبنو راي رخط مرابج لج: ندي ءلجر يضل ررشتو#هج رن نيل الك

1 
 رو ا يجول او لح رك و ريايرو خو دن افاك داب ايكوم مولع بج ل نم ةهسفنل دهاجي امئاقدهاج نم

 0 2 وو واقر د وثو بكيرواع لابو قكنلاس تقم جشم ذب + حس اير دق تس للا اج سرك فن اج ارهكب حرك 0

 هلام تلدبك
 - ب تل كس م ذاك ل وبانك 2 كس من اهي وكن وكولوج_قلوم ديد نك ورعب يدنا تبقا عان نا س نيذلا لاقو

 مهو كرف فاَطَعو نهب تان يكل هع اقوا مه حف ؛ رن كف هللا هيج ىلإ مشرع

 اَهلَعَجَو اهي عم اوناك نينا ىأ 1 ةنيفسلا ّبحَصاَو اًحْوُن ىأ ُهنْيَجناَف نوكر شم ه0 َنَومِلَظ

 ةنس نيس ناَفْوطلا َدْعَب حوُن ُشاَعو ُمهِلْسُر اًوَضَع نإ سانلا َّن رم مهّدعب ْن مل ادوَنيِمَلعْلَل ةربع هيا

 ٌريَخ مكلذ َُباَمِع اوفا * ُةْوقتاَو هللا اوُدُبْعا ِهِمْوَقِل َلاَق ذا َمْيِهاَرْبِإ ركَداَو سانا رّثك ىتحرْبك او

 نو ْنِم َنْوُدُبعَ امن ميغ نم ِرْيَحْلا ©« َنْوُمَلْعت منك نإ ماَنصلا ابْنِ هيلع مت امم مكل
 ْنِم َنْوُدُبْعَت َنْيِذّلا َّنإ هلل ءاكَرُش تائوآلا نإ اًبذَك َنْوْلْرُمَت ” كف َنْوُفْلَحَتَو اًناَنْوَأ هريَغ ىأمللا عودفدد 3

 نم هبط قْؤّرلا هللا دنِع اًوُغَعْباَف موري نآ ْوُرِدُمَمال اًقزِر ُمُكَل َنَوُكِب بآل للا نود

 ممأ بْدذفَف ةكن لفي ئيزي دكت ىأ اوت نإَو همهَنْوُعَجْن هَل هَلاوُركْشاَوهَوبعاَو
 ةيلست نْيَعَصِقْلا ِنيَتاَه ىف نيبلا غالبالا ِنفُنْيبُمْلا غلب لإ لٌوسّرلا ىَلَعاَمَو يَ نب" مكب نم

 هللا ٌىِدْبُي فيك اًوُرْطنَيِءاَلَو ءاَيلاِب اَوَرَي ْمَلَوَأ هموق ىف ىَاعت َلاَقَو ليسو هلع اللا ىلبشاو ل

 امك ّقلخلا ىأ *ودْيعُي ره مَ ءادتبا مهقلخي ىا ىنعمب أدباو أدب نم ِهِجْئَم َئِرْفَوِهِلَوأ َمَضِب قّلَحْلا

 ل ل ا ا يل
 يموت نع م د5 8 ف

 ةَاَشنلا شيلا مل مها مك نات َّنَمِل َقْلَْلا اَذَب فيك اًوُرظْناَف ضْرَأْلا ىف اًوُرْيِس

 تدق مدر هر يعدل َّنإ يشل ِنْوككَس َّعَمَرَصَقَو ادم ”ةّرخالا

 مكر نيزجعمب متنا مون نودرت هن قت هَل هيَلاَو ِهتمَحَر ا هبي لعن : ءاشي نم

 م
5 

 ىا هللا نّوُد ْنَم ْمُحْلاَمَو و كل 0 نذ ءامملا ىفالَو ضْرآلا ىف 06 ْنَع
14 1 

1 

 هيذغ نيك طنب و ريضفالو هس مكعب يلو نم ورع



 معمار تمي ا 97 سرويلتللا جروس مهرس واب مم دارج رلج» نال ار ين حررشو دمج رت نيل

 نااوووم ( كرما ز حس لااإي لاس ل امرك لكنا تقو سابك ف طم وقى اًييقيوك سوف فس مروا -...........: مج 2
 باد آف نانو وكوني( د 2س اا لت لرواد تيس دديح ل تولد )جسد لا دار يأ[ لاس اجب 5

 هس نا سس قسوج )وكس ل اروا ايناوموك رون ةسس مترج تح لول( كرشم )مل الن ذي وو دوا( تلح بد ثدوأ كلم كن ىلايابتنا

 لك ولوسر ل لويضارلا كح تس نوطش رعي ) كا لس نولاو نابجج مان ايدانب( تيري ) ىف تنوكدعقاو لما لس متروا ( كت هارت

 هس مترا( قعر مج قدا 1ك وكول ل قت سد تايد ذاي لاسر اسدعب كس لوم ورفيكس نلافوط لسا رول ترض روا ىك لام رفات
 كوم رتب ل قارن داهتي بدر 1( تينا عا لا)روازر لدا ل شارك ب فب مقرا ةن لوبف حايك !ربا
 لمت ب وجت وادم تسد رول و( وتب ضرك نوجيتوك فلا كول 0 ىك ارب ل لعب )و: تنكر وجب متركا ( لباقم كس قسم تب قدابت)
 رايتفااكخ يسد ىذور ىترتي وكم ووو تحد رول ميم ”رك ووو كاد ( لن كير شي هللا تب كم رك اييطلف )وم تك

 موركاو ار كشك كاروا ورك تدايع لك قادوا ( و ظنوت )ورك ئافع لاي كس دذلا ىزور مقوس ( تل #د شق ذر لب ) تكر سن

 انوع لم لى ترم كلي ( تس مج ) حس موس (!ولاو دهسا )وم قت انوع/ كح أو ترك اروا<يس اناج رك شمول لاي كح ىكاوكبسس
 ل تاققاد لولود نلا تس ني دبر البا قت نسيبه غ البال اني داب ب روط فقاص فرص مذ كس لوري وا لين لب

 دقلامك( < اورظني “كدت اتروأ ايوري) لكم ل وكول نايل( جس داشرا تس موق كس ا لل ةةيفي ترش[

 < زوخا ع أدباروا أدبهسايكا هب قكرتاسس قفروا < دختاسساي مث ىدبيزظفل) < اتركاربي داب لوا عررط سوك ولك اهن

 هسا(: جاب قرم لج )يي( طلب لبي )ا كميكق وق ادد كدر اياد هيل وكول ادتبا قس

 ف هللالوحج هرواورمي ولي نن ذكأو 1 تك 1( وم ة ريك اكن اكسس دكادبي راب قرسددرجي )هس تاي ناس [تبك بي د

 د اسس دم ةاشنافلا) ل رفاديب ىكوراب ودرب( قد تدم ن اروا/ لولب حس )6س ايكا دهب سقي طرب ليك

 ادع لوالس ذم )هع انيكر تد دف ىرول ب زجرم ىلاعتطلا كس ( ساعي ناب لوكس حررط لاوفوو تاس كس رصتقروا

 لاي كس قابس مكة رف مر اج انكر ) ب شرواك د با ذب اح انيد باذع) ني هد( تس قاد يب كدعإ دوا
 مترك ) لع كاع ًاضروا لع نت زد( حس ذكر افرك بم“ دكر اكورد ي نيس ) تلك لرب تروا( ك نوم نيم) ك ءاج كش ول

 تروا( ةاي تالت )< زاسراس لوك ت اراببت( هدالع)اوسكسادخروا( ةلخ شسوي # لا مساج للم ناس أ
 -( -دالد تاس بازعكس لامك )تملا

 لي لاس لس احروا لوم لك روف ترضع اسس لايجب رار كيا ابع نبا لو ١ ثسبلسف كر ا
 2 قاوم قدا [بر وتب مي جر تايدعب سة: تكس نان لاسرلاهي لاقل اب لاقبد»الاسئاسد» ل تم
 زا [وكء ايا لو دءامسا ف لوا حس هو كء ايش اج بوصنم نييسمتخر واكس تبيفرظرب ءانب تس بروصنم فلا لاير ف تلو
 تدنن لركن ايت د ليف كيفك دك نت نا رطل تا تياع لاب كل ل رايب تي آل ادد-جابك
 لت ج تضخ لك را رات رت الانا سولا”اجابأكن يسمخو هت أمعسترلا هس شئئارم اج |

 الا دا لب هوا تلواوو ين كرر واج. يح اك نواح رتحتسد يب ولاكن روصت

 قا حلح لات دك ةدس فلا 212 2 5+ لوب ناي يب آر ايل د مايضارس م اكن لاشلا مل تح ما

 510000 ل اك ناو نإ رتل وا ناكوس لو اوم نع لسع تح ايوا ديب لق كن



 ممم رفعي 14093 ت ىويلتحلاةروس مءرسو راب 2048 مدابج دلج نال الجري رشورمج تناك

 ااع رنيم ن يسمخخ روا سس ةنساظفلر نم ف لاس كن ايس اظافلاكل كلاي ودع لفوددوا_ لو كس د ذوجج شذ
 روا ةنساذاوجت اسك لاسطق برك ى ا زيت ك دك مس رارطكتوا تملا لفل, ل ست ادي سيق وفود كن ايي

 0 تركن الكل درا ودا شنكال ماعافل ليث رعب روا ةنساتفل لوا حررط لا ليل نس ركل اهتسائفلاك ماع كس ىلاشيخ

 -تسابد ًاروداكمار آو تحار باكي د زكروداكل وماشي رب لكتب ترضخ ؟ن يب لسلس

 د لبر زك دوم ةروس ل يصف. ايكوم دتلب ثذوردي اي سن اح كس لوئابب لإبن . نافوطلا مه ذخاف
 لاي ديت ل وت نئاروا ثفاي- ماس ما ل نات رون تسرطت ل نا لم سرور ادرك ا ناناع» لكلا

 دهس لأي تس نحن لبا سك وف نا رثك عدي لب
 رمت كن لادوات دو دنذ لاسوس لاحذ التم رضحرمإ لس نانو تكا ل فارعا روسو وعسلاولا . حون شاعو

 رك ايكت فاي ردت نا فس توملا كلي «< د تايح ل اسوس م دوج ترط> كس لوس بسب وردوا جس لوم لاس ست اه وسوراب
 ركب لفرع كك نو« رو دا ع راف ؟امب ابل ايد 2 لي او ل سرق قباب سر
 ومايكل كس سرمد

 -ج تار فرط كت اجنإي هنيفساب ةبوقع ثم ومر .اهادلعجو
 اق ربل هانا هلع ع !اسراكة اجايك يشيب روا-اكلاسراح فرظي .لاعقذا

 لوب تراك لح 3و لولود حرر لا لد بت تسوكر تذوب دقت اسراسلك نس يي بادن: ؟ساجابكف راك

 لب قتلك لاف ود ملتي سس نوكلمي ل ا رداخ نب بوكو دب ل يزف ١ اقزر .اقزر نوكلمياال

 ىقكقوزرم قت زرروا- اك نوكلميو< لوف“ مكاوقزري رواد مكوقزوي نأ نوكلمي الت رابعل ساكس انلسوم قكيبدوا

 - كه ليقع سا نفاق رك جزل نوهت وم ل توب وطمس جر رضا اتوب

 ركرماظ ايما خلا اوبذكت ناو متزف دقف ىنوق دصت ناف ىا -ج يررقمفطعاكل ا . اوبذكت ناو
 نايمرد كس مالكه ميتارب!| ترض>لايدركوراشا لاك ة كم لها 2000 رايشا فرط ى وم فو ذب ب لوعفمل
 ىلا ذ مرج نءارواه لوقنا ا تقدرو لاعب ةروصقنروا حك ضر تمر وطب ولت فب ترضخ[

 -< ايابرفر ولا تروصرمود ف نا رواهبس مالكا ياربا ترتيبك جدي تساد كب كيل ايكدايتقاك

 تاكوم لوعقمب زلر وال وصوم نم . ىلبق نم
 حبلا فرط لك عما رب وا لع تحن ذم ديت اسكس ايءارق لاير وا اساس اتعما رق قال يش وز .اوري ملوا

 هع تيددك عي بادج-ايكابك يك اوربي مل ارا نانا د لابوك اديب لبيس ناسناك ةساجايكتديشيي دي لاس
 - < ناياكش ب يرحب هس تلاسروديح ب( ماك أر يب لج رواد حس توك لت تيدر لسدج حس كدب رمان مائارم

 مث مات ل وق رواج املس فطعى كر هديعير واه لكي ءدبيك < اوربي ملوافطغاكلا .هديعيوهمث

 هدف نمر حرر را كتب يت د اممد اس تاب تيكل ار كت ايحاداع لانا راجس اوريفطعاك

 ؟ى_ قنا يلب لع راهب وم لك عب لح سو

 لل تم ًاارسددروا < ايكاي الرماس كس هداهناروارج الن محا دتا سكس ديب ل حي ل .أدب فيك اورظناف



 ماجا مرسم ت مب 14 08ج تريلكتلا ةر وس هرسفور اي س14 :رابج ملط نيل زجر يسفلحررشو لج رت نما ك

 - لاو ور كرم فرط ىك ااداشسا لك ءدسي مكاو لتلبي .لكدج رك ةاكرفلا لع تي[ سك اجود اس ايل امال سك اكسا
 ئشي هللا مئدبلا جفن رطكرمتل انسا ىك ء دبي لبث لاس تع 1[ قرسود ف الخرب -اهكانم ىرورض انبك هللا ءدسبي كل لاا

 دكر لع هاذ يشن ابك 1 هديعيروا< حراس ذل اي مدارا مل ترردق ل اك مثلا لب حم اس نلت دوك نس الرماط ملل لج

 كلالس لؤلود ءدبأ ءدي رت (ة امامك نالوا كك فايتارداجس# اج الوب م ل وتود هواعارواءاربا_تسس ماع ان 0.

 ل لاب ءدب ع ب او ريس, فطع اكهّللا مثروا<س تدم لاعتساءادبا تأسس دارك لن نحت
 - لي تحب ريتا كسرت رق لب داب نا زود تلفت اسكس در كاروار كا ةرخ ألا
 -ج امال ف عك ا كك ةكين حس ثيظرواهبسانوج لكل ب لوخفماكت سيم . ءاشي نم

 ناك ول ةرصبلاب الو انهه نالف ىنتوفي ام 2 اماب/س ع كل قلب كبرطقذ_ مالم ءامسلا ىفال
 ننزل بد لو ل تروم لس | تابدبتج أر يروا زجعمو ءامسلا ىف نم الع ل حرر اريج دلك ما نس مارق نكيل . اهب

 ىفروا ضارالا ىف_ اجورنا سرور فلق ازيد نو كح ره كوس طرو لق زاهد رود نوب رم قش اع و

 ىف برهلاب نيزجعمب مهاام ىا -ح نصحت“ كسرها بره خت اكوا ل فو زج تناقتاعتناس ءامسلا

 . ءامسلا ىف نصحتلاب الو ضرالا

 000000 [ع انلسرا دقلوتع 12 سا_اققركذاكن اهقعاروا» اذا لكوج لب تيل ............: طلر

 مار كل وتب شيب ل لووعب كس قبب لما اكن جد ليث سراج ساررف نيب تادقاو يراتدنج كس سوم قوش كس لت
 : رز رود كس لا ؟رواءاطتجاوكل وكب لادم تس دجو لكن لج لن ة امج لاج كس لارا رشروا ءاوهناروا- لذ سوي تس اك

 تروبتر ات لا هس راسب نلا-<س درسا و بح اخ ل وجتروا سومدنلب . رمد بايماك< ساب لبي قدس قن لوتج ايش رت رك اذ

 نا تم دل اقف ب ردا لو ده ادج ل فج ب آهورل ا يكركذ أك سادعقاواك مخ تاربا ترن” رو تاخد ساب تبا

 -لؤ دج م عررط موق

 روا بدات لربوص نلت ئاس وف دعب كس نافوطروا_س لع تار لتس رعى رون تررطح ............:# زرت 3
 ةايكرممو بحول رت اسر كراس لك و

 وأ تررط_اقودإيز ليكنس رود كس جن آرماعسول كامن ا سرير رذل أ لذ كت رول ترج س ![ترطح

 2ك سا قت تر واع ماع لرود لاروا اندم ارب كلك يؤ رار كك عل ةرك كا ذاو لس ناروا لاس سرع كلا »كس
 - خام ىلوم لاب اهتتسا ثععايرمت زارد ىف رون تءرط>

 2ك وكول كنار ران لع سماد كس زاهب قدوج ذاهب اك روف ترحل دان كيالكسامابابك .نيملاعلل ةيأ

 هرتاتدإب لك رون ناذوطر كه لعد لا أد تربت لرد ليا 2 4 ف اددإ وفود قسم دوا امج رب لبا و لول وج تربع

 - جس اهانه ره اسكس لوطا ومن اك ىلا تد دقروا تسب لاجوم
 -(دانب تربك ن اءاس 2ك شيمو كد افا ساكس قلن مكس باطما
 ل وججرواكس حررط لاك بك ا دخ ث وم توعجا كل_ كس كر نب تب حس لوحت نيا نك“ .اكفلا نوقلختو



 ماجا عرب تن آ سوو سروبككحا ةروس مهرعأوراي ١ هع» ماب لج« نال الج ريسفر منج نك اك

 نارك ت نإ د نامياو ناب تبي قزور قوقل وم لس وحك لس لويلبك لوب ىلع ماو ت ااايخ ىتوروا كس ل ما رت ريق

 نومد ءرداق ب هاله لغادة مش كك ر ليئاشسد دق قارب باهسا كس لاا ابك قى ذور ال سس لاحاك هدوبتم ىلايطروا ل ونتج

 يي ةسدل ايي وتلوث نش دن «دداقب سر احا نب للشك ودول و ىلإ هن هدداقري ف اليجي لداب لماضفن ءرداقري فاما نوم

 اكنلا ىو رز كيا 312 ا بان قدر قل ترا تحالف تعارز لك فر واقي فايت نع نحس باغ اش «دداق
 بسس قابس لل عم قلن هفبا ل بس رول كل اك ترج ادت هللا ؟لحل لوم ايك اسد قود هس هات 0 لبى ب

 ررشلل ندوات ندوب م دواس قتو قت نت كرش تدابع لل لا_ لو ةسابدم تك اجي ىلا لي تكن لكاسو
 وماي وانما ب# نينه

 وكس ونامت -اكج مكب امال اهي ركارون ضف اني لع احدي وكب اريد حس ف ات دابق . لوصرلا ىلع ام و
 -ك ةامها ناصتن

 دعب ك نهرم قل «ايدرك ا ديب نس شلات نب ملي هكر رق كلاذاوا# ملهم كاوريملواتعآ
 سرك < ا, ءاجابأ كح كح ثتت هس ءابآبلا- سلم سي ةارلتلا ولت ىلا اك انارج دوم سدي 7م مسد ادي

 00 هج اوانمكي نلاس آددايزردا انج ةامعإ كح ةساجد# متاقتو“ حا دراجي ا وكرت قلاب لير يخا كس وسخ
 اني هذ للا بيرت بيت ه5 مس رن ني 0 رار ذركث مبسم تاذلا

 اكس او هش دعإ لس دلل رخز هدايددر# جس قرم لن و موكب ترددت كا ب ا_وارأأ تاق اك سوم هد هرايود ع ىلا - ىلا

 د 'لارطتي وأ ركل م رك رشد كلوب“ ”.اكي د زاون لفك رزااكتع ام خي ولكن دا زمن افا هدا

 1 احس لوما رك ا ىلع نايم [2-[8-1: لاس ازمرك كرم ىوغادولس ني زد اماني دا ازمات قلابات بثق

 تح اناس عيال دمدوا تي اك اتتفاط لوى ايتد شدوا كيس هدا ساشولا لوك اكت ان كد يكسو

 ركأ لوك اجب لابكل ع ع روضتي تروا لؤاج رعد ش حس حر ورك“ 1 حقل نقم بع نوم الج الع حس للا

 ليت كرردس ل م ليل كي لس يالا كاب وق وق ل ولام رتسم ايبا ليم لاح اي لكلا دبس لابو تءاج حج ب ناس آل

 ( روب ز )“كدليل لس جتا 2ك كاب ل وكداج

 ك2 لا ايسدج قا كك برطمان لش ضراالا ىسفاو رسيس لسق تيب آ...........:كوأ بف ا
 قزيم 1 مكس لوأو حررط لعاروا للي تربك سس تالاحروا ليحل بسروارب رت حس تاعتقاو ل داء ز ركب لكس تحولا

 رول انرجب انموحت ىاخركث مج حس دصاقتم ىفي داي ىتايسرصتتمب_ نكيا_ ككل تروص كن كن حس لومانك عسر لويو ىانكروا سد
 -< دود لوما لاانيقباناج وحل يمل اهواك شامت



 ماحس طرف نري[ 4 لولوج تروبلتخلاةروسب مهرسقوراي ١ ا رابج رلج» نا الجر ييضثعررشو مج رت نياك

 1 نفخ قاوتس انانكرا ِثعَبْلاَو ناَرُقْلا ىأ َهَئاَقِلَو هللا ٍتياب اًورفك َنْب اذكار

 ْنآ الإ ةِمْوَق ٌباَوَج ناك اَمَف َمِيِحاَربِإ ٍةَّصِ ْنِف ىلاَعَت َلاَق ملوم جو عْيِلآ باَذع ْمُهَل كلو
 ىف َّنا امالَسَوادرَبِهُيلَع اَهَلْعَج ُنآب اَهِيف ُهُوُفَذَق ْىَيَّل * راثلا َنِم هللاه جن ُةَوُقَرَحْوأ هولا اوُناَق

 ىف اًهَناَكَم ٍضْوَر ُءاَسْنإَو اَهُداَمحَِو اَهِمظَع ْعَم هيف اًهِرِيْئاَت ُمَدَع َىِم ٍتيأل اهئ ِهِئاَجْلا أ كلذ
 هقدر "رو نقلا ١ ليوم مدوتا لوقو ورمف ف اذا "و ع قال ةئحرع ف يوب تاق وق نق 8-2 1
 امنا ٌمُيِهاَرْيا لاقو اًيب نوعفتنملا مهنإل ِهِتردقو هللا ٍديجوتب نوقدصي 40 نونمؤي م ريس نهر

 ِبَصَنلا ِةَءاَرِق ىَلَعَو نإ رَبَح ْمُكِيَب َةَدَوُم ةيِرَدْصَماَمَو اهَنْوُدُبْعَت ' اناّنْوأوللا نود ْنّم ُمتذختا
 ْمُكضْعَب رفكي ِةمَيِقْلا مو مناد ٍةويَحْلا ىف اَهِنَداَبِع ىلع مند َداَوَن ىنْعَمْلا ةفاكاَمَو ُهَل ٌلوْعْفَم

 يك تربع كرتون والا 'اًضْعَب ْمُكَضْعَب لَو عال ندري ضب

 2 َلاَقَو ئاَراَه هيج ُِياَرُهَو طول َميِهارباب قَّدَص ُهَل َنَماَق اَهنِ َنْيِِناَم «5) َنْيِرِصن نم و مُكَلاَمَو زانلا

 ٍقاَرِعْلاٍداَوَس نم َرَحاَهَر ُهَمْوقَرَحَهَو ْىَبَر ُىِنْرمآ ُتْيَح ىلإ أ 'ْىَبَر ىلإ يبو ْنِم ٌرِجاَهُم نا ْميِ يِهاَربإ
 قحسا ليِعاَمسإ َدْعَب هَل انْبَهَوَو هِهْنُص ىف (مؤُمَيكَحْلا كلب ف ُرْيِزعْلاَّوُه هنا مالا ىلإ

 ىَنْعَمِب ٌبتكْلاَو ِهييَرُد ُنِم َمُيِجاَرْيإ َدْعَب انآ لكن وبلا ِهِجّيَرُذ ف امْلَعَجَو قس َدْعَب َبْوُقعَيَو

 لهآ لك ْيِف ٌيَسَحْلا ُءاَنَنلاَرُهَو ةاَينَّدلا ىف ُهَرْجَأ ُةنْيتاَو َناَرَعْلاَو َرْوبَرْلاَو ليجنإلاو ةروتلا ىأ بتكلا .
 لاق ذإ اطولو رك ذاَو ىلعلا ُتاَحَّرَّدلا مُهَّل َنيِذَلا عنز َنْيِحِلصلا نمل رجلا ىف هنا نايذالا هاو نخل" ناقل اوفو عسا و هه ابا ناقل م2 0 - 00 0 0

 ِنيَعْضوَمْلا ىف ِنْيَهجَوْلا ىلع اَمُهَنْيَب فِ ٍلاَحْوَو ال ٍلْيهْسَتَو ِنْيتَرُمَملا ٍقِمَقحَت + مكن موكل

 مكن َنبلاَو سنإلا و نيله نم دحأ ْنِ اهب مُكقَبساَم لاخلا ريد نأ اةَشِجافلا نوت
 0 8 م مل 6

 سانلا كرف مكبرُمَي ْنَمِب ةَسِحاَمْلا ْمُكْلْعِفِب و َراَمْلا َقْيِرَط بسلا َنٌوُعَطُفَتَ لاَجّرلا نوتات

 َباَوَج ناك اَمَف ٍضْعَبب ْمُكْضُعَب ةَغِحاَفلا عفر كدُمْلا ْمكِيِدَحَتم ْمُكُيِداَن ىف َنْوتَتَو ْمكبرَمَملا
 َباَذَعْا نو َكِلذ حاَبقَتْسإ ىف (هؤَنْيِقِدَصلا ّنِم تنك ُناوللا باَذَعب اننا اوُلاَق ْنَألِإ ةِمْوَق
 6.« نئييفملا مقل ىلع بذنل از ىف ىلوق نمت قرشا تر لاف عادل كر

 ش اعد هللا ٌباَجَتْساَف ٍلاَجّرلا ناين َنْيِصاَعل

 أ

 ىرم قوتو لو ركل ( تعيق واهم آر كح اي[ ) ذا تش اس كس ارو كس لوقت 1 ككرلا كولوتج دوا ير

 ناو( < ركذاكى يت اربادعتاومبقإ كح امد فيلل )كوبج با كان ددد لي ل ول بسر وا حس لوم للا تس ( تلج ) تضر



 تي 148ج سروبلتتلاو روس هرسأوراب رابج دلج» نال الجر يضل رشو مج تنل 2000

 اقاوم ايا ل لس )ايلا سان 7[ مابا ذ شادمدلا اج أ ولا ذك لسا ف هك يك انقل لا بادجاكم#
 هوم كانلون لاا ) لت لايئاشنوكب تب ل © ( تءاي )مقاو ىلا بش اذب ( ايداع 2ازيمو ورب ا نت اأو نتا ةررطإا

 رطبا ) لب تكد ناهيارج ك_ كس وكول نا( اجو رازككاكك 1 عرفوا اج حج كلا ءانركد شاهي ميت اربا اك#أ دوج داب كع
 رام جوك وتم رل دوج ولاد مح وج لس منايا رف فس مئاربا )دوا( < اتلسوم هد فوك ولو نيب السار لإ نس ا وكت د قرا يح
 ولعفمر بصأتءا رقروا سرت كن لاري يءانب كت اقلحت كتاب داب لم( سي ردم املك ذ رق رج) كعك
 فاكس سر مود ليا مند تمايقري كت ىلاكدت ذ قوايند( جس .لفشم اكلي اراب :شاياجول كنا تب اكسروا هل

 راك ب نب دماقراكوريج) لك يدرك اهو كا تضعلاب كس دود كياروا( كس لبن ارت نلماد عس لوداكد جن ةتيسا نيب دماق )كس ةاجو
 ربا لكنا وا ترن( لس اه سن ذود لثلك ج03 ام لوكارابت واكو خر وددت كاك بس مترو( كح لالا

 اله فرط راكد دورب نيس!( لومي ولم و رقىنيا) شل وب ماارباددا( هن كل كاز لاعب - مكامإي)ل, ذوب دق

 اي( يل ايثد قو كش سس لدا قماش قارعة ةك ب كقنا وجيم او انج اكرم ىلا هك لابج )ل كاع

 ايكاليع بوقت ( رحب لس ٌنايساروا )يك المع ٌقاتحا( رعب ل تربي كي احاول كارا هس مروا اناو تسلك اب تصوري ز

 لا 1 تلاع 5 08( م راسرجإ لس مك ربا ترضي انجل ترس مئات تبن لي لسكن لادا -

 روا- لج تس ركم ارث كنلا ناي دن مانت ( ايد قلبي اينو رص اكن ماوكنلا فس مادو! ( كلاي ن آر ظروا دوب ل« للا« تارا ليتك

 بج ..اييكرل انبر توك طول لح مث ( هتك ردإي )ردا( ليث ل ردشلب كلا كح ل” )كح لامس لش سداكولت انيقب ى كلش تان

 ب فاو فلا لن ناعوت سدس ليس قوزما ىرسووروا نغم نبت مكنناظفل)/ ايقيايارفعتس ماققياذس لونك
 نلاسنا) شم نااهجايند لبي حس ماك( تطاول )وهج درك اكاك لايحب سا( بسك سيدك لود تس ديب رط لود سا

 و 2 ركل نب س وكول ادرصعس ابد ند )وم تلا ذكاذ رواده سدا 'لخع لودرع ميسا انتل ىذا

 مارت لش لب 109: تس ركب اهترا اك تءاحونمم لع لاي دج ) لعب لج رجب مقروا ( ايد ذوجيت يق اذلج رب لوتسار نا نس لوكا

 ب ساو فس ركماك ايباكي دوا ل هك ارب وكم اك ا )و: رك آس با طري ماك امن ىبن ا باوج كم وق ككاو( راك
 لوريفم نا( امورك ب تاب ريم قلخت ل نوم لزج با ذعلركب لا تحن ! رادو ب سريا ايل رخ ( سان ىلا باذذع

 -( لاءرف ل وق اعد لك وا ترظت ف هطلادين انج - ىلؤث كس او ذس لق راكم ارجع

 رو كفرط قي ا تدب كت صر سو كذس وم مدن ٠ ىتمحر نم اوسلسي نو

 | -تجك يدفغ ئلع ىتمحر تفبس كثف رطل اكس كب اذع
 - لا تاكا آ 5” . هموق باوج ناك امف
 وروشعروا حار لابي ايدك تا ولت ليا فرص ل 00 ا(ددلام .ةرقرمح وا

 - يدرك ولو رشتس ل ءايجنا ةروسروا تس اين ايب لاعاك

 000176 ا الكي *ب تاور كبأ . رانلا نه

 نو كوب رانلا تدمهو اجد لكلب روا لب اجذب دنا. ليتك يجف كانو تونا ران تدمع
 -اهتاعكر د دناي دم السلا يلع ميت اربا ترطتيسس ست ىلج ىروو فر صون اني _ يس ووصقنى فنار لاعرجب



 ىرورلتعلا روس, + رسمو راي راب رلج, نان لج يسضتعررشومج 2 نما

 -: لو قكرم سبك نمل ع لا . متذختتا اه
 تيرس كر شارك ةدومروا_ب مل اهلوعفم ًاناثواروا هس لوا لوعفضج_وجفو كدت اعروا ىدلا قتل وصولام كب 51

 تءارقى ةدومروا ةغلابملا 'ئلعوا فاضملا ريدقتب ةدرم وذ ىا ةدوم ًاناث وا هومت ذختا ىذلا ىا وهربت
 ْ .مكعفني ال ةدوملا لج ال ًاناثوا هومت ذختا نيذلا ىا - لوم فاو زجر وذو ب وصنم

 هللا نود نمل اه لوعفم ل ب ترروص ل وعفمورب ىرعتمروا < لوعفملكيي رعت رانسلا رواسب لوعفم ًاناشوا واو فاك اه-١

 ب لمبرو؛ ةغلابملا ىلعوا ةدوم تاذؤ*“ ةدوم ىه ىلاىكفوزكة ادتبم كوري عفر تو ارق ةد وهلم تروصلا-

 -#اجاناءردقم ىنعا اكد «ل لوتفسرب بصتتءا رق قد وهروا كوم هفئاتس اي دوا لك اجو تفصل ًاناثولا
 كس فاضمن طرفا واوم عر لم ةد ومروا ةدرم اناث وا مك ذاخختأ ببس ىا_وببفوزكف اضم لبي رواوم يب ررص» ام_

 وة د وم« ئاسكموبا ءرشكن با_ قوم فو ذجر تل مش ترروص كبس ةد ومروا<_انكسابابكىت ةدوموك ذاخختا ل قنارمروطب

 صفا م زضروا- لو تكسب بروك كد يبدوا ةدومّرولا معاه نيا: انوا لإ تعذب رورجبوكم كسسيب دوا ني وتالب عرفرم

 ىكةدوم واي تع ذب بص اكمكديبروا نإ ونسب عراك ة د وم عدوا لو تعذب رورججول مكديب وا عب نتريخب بصقا# ةذوم

 قصب كفو, فاضم فرط كن لمريم نيبرواع كل رك اعسالعتس وو ذم فرظ نط :مكنيب تفاضا

 ر | .مكنيب عطقت دقل ىنعمب_ج
 نر, ت بم اب مس تلعافم  متدداوت

 -<دارموت اتوب مقتل ابيب رك كت كك ال دي ناديا لول ترطح . نهاف
 بحاص-اتوم م اهيبااك سم طولم الكت رو_تسآ لاق#ل ياه لوقماك م ئاارياترطح رجاهم ىنا لئج . لاقو

 تدور أ 1 ارب ترطح بج دك كلا دمك يورك اك هوب يئارجباك الربا ترضخ قل ل نا سار كفاشك
 -< مدارك كس هداس وبي كن ارو! محئاربا ترضخ ى ل ترجو ع ال نامي قيم ليي حس بس ةقولكأ ريتاسس كس تنفس

 ترطح_ىلا# تراهعي زق ىبر ىنرما ف مالعّرض2ل_ سا هتان ماهيااكتننج كل كسدثلالكدج . ىسر ىلا
 روا ماش رعب كس للا نلارج ترج تيبنرب كس طول ترطيب نجا خير لس وك اسس ننك دان ايئب دوا قويت اهب لامس سف محب متكتارا

 داي رقروم اي رب رثمودسو طولشب هرعت روا جن اج نسا

 تاكو لو تدالولك قلك تررنعجك ل ساو لاس رف لن عيترتت كم انس كليك [ماتررمح .قاحسا هلائبهوو

 <8رس لقبوم توكل ع تيد اظفل فرط كت دالو كن لا رسود-< نانتنا ثعع ابودايذ لاا تدالو تدني دج لوم
 للي اساس رو الو مع نحال فقذاوحررط رول تبوك سوم لج ساو الواط د اراه تاقؤقب ضخ كل باطث

 ظ - لوم نا تد الودع لاس
 هس اندم تيب نيام ٌنكأو قلص سا تسرح ساكو ابنا مان كس دعب .ةوبنملا هتيرذ ىف
 لم ككل رك لورفاسمريك اردو اج ثبتي رب لوكوسلا لام ارو كيس دارم تطاول . ةشحافلا نوتات

 ّْ - امتنا امجر او تاك كى راكدب ىو لام كي ى رك
 لوقت سس راهروا_ه ة رام لايركتر وات تراس تت لوري هاد دمك س تعاد خش . ليبسلا نوعطقت



 وسو موسع سس 0 ىويلتخلا روس مهرس ا لير مدابج ملح . نمل اجريت 0

 ب سرسود كيأكد ليت ةسام رف الس نب دقلادبع جس ايلوارم انت انك سس لضنتروا تس رك هرييغو ىذا وبل « ابك لايثسمك-<س
 راعشاكن لا انابج كلعء ناكل ىلع لاتناد ناكل ىدنب”ل مب لوبا نت تس رف لوكا 2 2 رازوك 5 لوقبر وا لسوق
 وز افجر وعن ارنا لب نوران تع قتل عاش ووجب اناسو تاكرتى ل و نفروا لرب ضع انت

 -ح اياك رط عطا هت

 ىت لئاق هك تمي لولوج رك يامرف_ جس اب دوم ناايب صح قب اكد تقاو كس مارب! تررفطح ليث عرار لل: 4 ل 0
 2 لبر قت لالا كب تر دو كل ساس قكمدنب بكد يما ىلا تصير لاجئا د سيت 5

 مك 7 لع دن تس لمد بتي باوج اكل وتاب لوقتم ل محا ربا تررطح لاحم يملا 2

 مت روبل نكت لوب ها ول 0 ترصتق كنا وم ع اد كيا - تي وسربا لن كرش آلي

 هل ذ كس ةييسوك يئاركا ومب لس كيج انج - نانا را كار شرو- كس سل لاو ا ةساص ذاب ب كنت حشادرب لاق

 ظ كب كت اربارازكل آوو نايم ايلا يد فوج ك1
 0100111 اهعس لاي طولك لوب سسءاذلا رج لل لوز مات لكلا - لعوب مولع خ ووك لا

 كس لورق لوؤاهي ردا قارغا كل لي ءقارتا 2 لابي ............:عس ىلوعرلملا قريش ان لي بابسا
 ني لير كروا كسي ىك جردوس لو تنس او بسحب هد لاذ لانس تدخن كادت قابس تار احبس ملي لو مزال قارا ك-
 رثاكذ الجل [ل ناو بج دوا او لع لش قو كس ناوكرفو زم حررت مست ليل نم بيرت تفصىّلإي لو ايه بج ل
 م لي سر اجروا نكمل < ”اجاهكت ازا ( كل ىاروا لو ةلريعإ داع تاهقاو بسري اوم لمالك اربادقاو سنج لم نيج

 اب ورن اخو لب ز سكك يروا جس انين حس بح اصم عررط ووك ودنب جس ياك لو وست تار

 هب نيه دز زو امزج نق نوع كر لاو قورل ورش تعيش للان بستر ل لوبا ى تكن ل مب د

 كر اصم ئاعمايى اين كباب ددارقر ماك تتر برر ل اكس اجاجايالقييذاراكل جده ةسد للاكل تيدا
 هسرسود ليا هج تالت اقتتا بس كاك اجوم فشكم بحب لي تمايق نكي تن هك رك ديوب ادغ ىف وا ىلايخ سب
 كح لالا راغب بوخ ف الغد

 ردا خباورو مر ىو يديلتتنا ضككت اب لوقسريف ىكب..........:تروم اي تدوصراكدإي ل نوتيصخ رشم
 كس راد اي لك يئاد قوما ترصخروهشروا قست ذب لوكا وم قم حفد ضر وا جس تاب مكر دق لكى رادساي ى رمى اقاحلو تدرم

 غل ال نك كتر ع ملا يس لد تع ذب تعذب هلل ف كمن كاروا ىلان تروم اي ت.روصل
 - هاب قد كك تجف لامك قرركتضنارم كى يظر بكروا ترروصروا تءروصة# مالسا

 ا 1ك خر زوو سبت الاعب سدوم شل 1ك ذسداكفدورب رم رطل قل نيرصان نممكلامو
 اكو ل وكالاو ةساجي

 لوفد يال لا راما لو يول تررطعح ييتكس نلا اوس لبي لباب حس ناد اخ كس ميتا ترط> .طول 'هل نماف



 سدح سرت 14 توتا جروس هرج را 02 مدابج رلج ني الج 527 رس رنا

 لس لوقو ل لونوو طول ترطح اي مخكااربا ترطح ىبر ىلاك_ ساكت صاشروا سوء كس نأ

 لاا لترك ح أ وو غم نك تي ينو: ترم كيخ ئلاور قفى ريبفل ىبر ئلاورقف ىل ؟ر كابس خس قار مانادوا-جس
 لمارما بقلاكن لإ سول ببوقلي ترحل لاف رط كت مج دوا ماقنم ىلا < تروم ماظ فرط كد اكددورم رجول مما لع

 رواج لكي [بس ل بم مسا ىخج رول ليم ارسا نيكد ةسسالبأ اينالاوبا عااربا ترض للا ىكا- جس لسكن لا ليمارس ب دواس
 كك دارم بانك كس بالا دس تلووروأ تقى الب تمم ب

 ؟ قت يكس اظفل لا ل فير انتم جس اتوماجش واهس نيكاص قم اتءاكت دورك ةاايلش شيب نيحلاصلا نم
 لع ماركة ايغاجرد لكروا ل نت ؤم ماع جرو ىفداك تس كلم لك ر اصل نس يبو

 نب يوك لين تكد زيتا اكمدامضكتروف اجلي كل يسكر ير ىذا نانا ىلع سامو مق .مكقيسام

 تاهكر يسدالج ل لأ اذ قل س كدي وجت نيرة زم كى سا ف ءاهقف ل اس ندب قاس لوروفاج ضلاو نسل
 ( خس دالج كولا اج ايل رام اي تطاول حس دون ج لش حرر سا. اهكوك يبس درع ندرك سس قردان يسارك نس راهب نس كل
 -<ايكرى حس لوروناج كح لاح ىئايك فالظظك ترطف لانا سا لتويك ايدك رراب

 رثيب قارن ى أيوا ركل ودنب ماع لكي الم ىراكدب رضتاس كس لورفاسريك ادا بف ذك اذ ارم تس. ليبسسلا نوعطقتت
 ورلاونركذ وم تءارد اتمروا ىرطف ند مك بلطم ير اي روا_ومب ايد زوعت قا از تمار لس نورا يق سس رك من زارج

 نم مه وجرخا اولاق نا الا هموق باوج ناك امف -< ايكيا فلي ىرسود هللا باذعب ايل حن ملل اكس
 رج -ومايا ثا قا رغاكل ديكو لكبسا ع لهي هد سرسددرواو/ ابكي تنقو كي ايهد لس كلرواد ابكر ذس قاس نك مكتيرق
 ياش لوكا ا دغ فب قر كرب ترطف ف الغيوب غرد جرد لما ليتر طف لكن اك يدع الغ_وءايكاك يسد اناكت ضررلصف ىرث ا

 تس ركلباقمارول روا كت هدا آرب ذيسد لاكن او ذ كسر كح 2١1 قا غاك يك كب .اذع-اهت بدهن ل لولو لك
 وك رول ترفحك- لا راهن ا حس تلاسرروا ديح لاف طرب لما قا ع سدرك وكن اج ركا ىف تيوب رج

 3 سيئر كما راطعتج ح ناري ترصن اخ كاد باد لن لملاو ذم تسرو لكل يسوم 1ك نارك اهقايكوم دقي

 كراكو درك يبه كى بقر كن وتشرف لوم لوقت اعد . ىنرسصسنا بر ل راكي لب ............:راكودردمشركك يي
 نيد شلاوى داي[ مود سروا طولم ولا فرط قسد قد تداثباك. هر رول كو 1 مم اريام ثوب فرط كيا اه فارم

 < ىلاوةساج لاذ لت عراد موق اشلا مين كي[ ف رطىرسوووف_<س الاد ذاب ايكى اخوك ين كاد تس مقلي بوك لال مايياك
 -< ايكا يك رعب زادنااكامولم وقروا لكي وأى كك اربا تداثب ك- لا < ايكياررفىبضغ ىلع ىتمحر تقبس لكوت دوا

 ضو لاق او هاج ىواين درجتاسكىدتلبر ست رخ آو ني مكاو مومن سس متذختا امنا لاق... لولشفت ان

 دهس لبا مانكول يجرم ورا كن اهو جس اهتمت ل ساسوكدثلا لا
 كس هيلا قالغا بع مركو ميكس نازي اج انركاعددب عل كس نيد نانمش اوم ولحم ىنرصنا بر لاق

 -ج لفاظ



 مججوسا رب تمي #1 9 .توبكتلا جروس طهر اي ١ 9 مدابت رفع, نال الجر يت رشو مج نياك

 هذه ٍلْهَأ وكلهم انإ آْوَلاَق ُهَدْعَب َبُْفْعَي قاَحسإب ىرْشُْبلاب ميار انْلُسُو ث اجا الو
 ىأ الا“ . اطْوَ ايف َّنإ مي ُمُيِهاَرْإ لاق َيرفاك 4و َنيِِلظ اونا اهل نإ ٍطْوَل ةَيَرَق ىأ وَيَرَقْل

 ّنِم تناكاتاَرما لِإَدَلُهََو ديِدْمَتلاَو ٍفْيِهَحَتلاب ُةنّيَجَسسِل "“ "هيف ْنَمِب ملغا نحن ُلْسْرل

 مهب قاَضَو ِمِهَيَسِب َنَرَح مهب مّكِس اًطْوَل الِسَو ث َءاَج نأ اَّمَلَو باَذَعْلا ىف َنْيِقاَبْلا «+ّنُيِرِبغلا

 هَبَر لس مُهْنأب اك يلا لو ا اما ردد اعرذ

 ثناك َكَتاَردا َّلِإ ٌتاَلُهَأَو ٍريحْنلَو يمل ٌكْوُجَنُم اَنإ * ُنَرخَتاَلَو فحتال اًوَلاَقَو

 ٍلْهَأ ىلع ِقْيِفْحَتلَو ٍدْيِدَمَتلاب َنْوَلِزَنُم انإ فال ّلَحَم ىلع اَفطَع َكَلَْأ ْبَصَنَو جوري ةربغلا نم
 ُمِهِقْسِف بَبَسب ْىَأ هي (م) َنْوَقْسُفَي اًوناك ذل َلعِْلاِب امي ءاَمَسلا ني ابدع اًرُجِ ِةَيْرَقْلا هذه
 َنْيْذَم ىلإ سر و ديدي (ه»ّنولِقعَي موق اًهَباّرَخ رانا ّىه ٌةَرِهاَظ ةنيب هيا اَهنم انُكَرت دَقََو

 ىفاؤوفغتالَو ٍةَمِيَقْلا مويَوُه ُهْوُسَحِإ رخال َمْوَيلا اوُجْراَوهللا اوُدِبعا مّوَقي َلاَقَف 'ابيَعُش ُمُهاَحَأ
 و

 مهت لخاف أ ةْرْبَذََف َدَسقأ تملا رْسكب َىِنَع نم اَهِلِماَعِلُ دوم لاخ 4و َنْيِدِسْفُم ٍضْرآلا

 اكلها َو َنْييَم بكذلا ىَلَع نيك اب (-) َنْيمثج مرا ىف اَوُحَبْصَأَف هيَ لَا ٌةَفْجَّرلا

 * مهِبك لَم ْنم و مهكالفإ ْمُكَل نيت وقل يحل ىتغمب ِكَتو فرصا اُْمَكوا داع

 يبس ٍلْيبّسلا نع ْمُهَدَصَف ْئِصاَعملَوْرُ أَنِ ْمُهْلاَمْغ ءأ نطيل مهل َىيْؤَو نمبلَوِرححلا
 وارا ينابسر ميس ساو

 معاج ُدَقَلَو “ َنْماَهَو َنْوَعْرِفَو َنْوُراَق اكلم َو ٍرئاَصَب ىوَذ 4 َنْيِرصْبَتْسُم اًوئاكَو 2
 مؤ نيِقبلم اًوناك اَمَو ضْرآلا ىف اًوُرَبُكَتْساَف تارواطل عملا ِتانيَبْلاِب لق ىسوُم

 اًفِصاَع احيِر ئاًبِصاَح ِهّيَلَع اَنْلَسْرَأ ْنّم ُمُهْنِمَف © هنّ اَنّذَخَ نيرو َذَمْلا َن 504 انياَذَع نيل
 سايح را نجا

 ُضْرلا هب افسح ْنّم ْمُهَنِمَو دْوُمَتُك © ةَحْيّصلا ةتّذخأ ْنُم ْمُهنِمَو وأ مَ بصح اهي

 بند ريغ مُهبَذ عيت ْمُهَمِلظل هللا َناكاَمَو ِِمْوَقَو َكْوَعرِفَو ون ٍموَقَك * انقرغأ ّْم ْمُهِمَو كرام

 ًءاَيِلْوأ هللا نْرُذ ْنِم اًوُدَحَتا َنْيِذَلا كَم بنذلا ناك «) َنُوُمِلْظَي ْمُهَسْفْن آؤناك ٌنكلَو

 َفْعْصَأ َنَهْؤَأ ٌّنإَو ِهْيَلإ ُىِواَن اهِسْفَتِل ” نيب ْثْدَحِإ ٍتْوبكدَعْلا لَم اَهَمَْن نوماس ىأ

 اًوناكوَل ايداع ا ماض تارا ل جا توبكذعْلا ُتيِبَل ِتْوْيْبلا 3
 ماد رزان ياام

نِم ِءاَملاَو الاب َنْوُدْبْعَي َنْوُعْذَي ىذا نْعَمب ام مَلعَ هللا َّنإ اَهْوُدَبَعاَم كلذ مؤَيْوْمَلْعَي
 هرْيَغ ِهِنْوُد ْ

 مدولمقو



 "ات ”ارستم 1 4و - تويعلا روس مرورا 002 هاو فعلا

 اَهِبِرْضَن ناَرُملا ىف َلاَُمألا َكْلتَومهنُس ىب (؟ُمْيكَحْلا كلت ىب ُرْيزَعْلا َوُهَو ”ٍءىَش ْنِم
 : تريصلا نإ َنٌوربَدَتَمْلا سو َنْوُمِلاَعْلا 31 اَهْمَهُمَي أ اَهَلِقْعَياَمَو سائل اهلين

 أع رشح «؟َنييمؤمْلِ ىلاَعَت ِهِتَرُدُق ىَلَع َةَلاَلَد ٌةَيال كلذ ُيِف َّنإ اًنِجُم ىأ ” ّقَحْلاِب ضْرَلاَو

 نيِرِفاَكْلا فالخب ناَمُيآْلا ُىِف اهب َنٌوَعِفَتنمْلا ُمُهَنآِ ركٌذلاب

 ناثاإ تقرع ناو نعا) جالب تراب © قاما أ لدم ياما سرا ا

 مماربا- ل + ( رفاك ) مرش شب هس رتشاب كس لابو ل كس او كرك بالب كن ولاو قس!( ف طول) مك اهكا كس لوتشرف

 روا فيا تفارر )كس لدم اجوكن لا متجر بسوكمن لو جسد لابو وجوجل يد باج( فس لاوقشرفدص اق ) ليث طول قلاب دمك سو
 مك د لا ند نلاروا( ب اسس ديرشت

 نلت زو لن وكرالس د اللول ل عندي ل نال 14 ل تح طابحب هيدا راو هسا( نأ اق

 حس آ تري داس كس ناك وكول مقا ولك لات ةس ركن ب تروصتلوثوو لوك #7 كك تسبب بسك نادل ( سا
 نه روا لس ركن رطي د تاب 1ك طك ( تش رف )ا( لو سدا قيس راك هرب مترك ايدالتولامولغ# نوتش فرك وبر تمر

 هدم باطود لكل قدي كب زبون رع نكس ردا( ع هتاسس فيا رشق )لح لااا 1م جةموبد

 روادي رشتائفلي) لت كساد ذس كل زانت ( ع تسوي كف طع فاق لوسي 0

 هو باكرا اكن خس جو لك وانك( لب اداب كل وي راكب نا ) بارطع لا آر لورتثاب كس قا( جس قاس فيت

 كس سويت ناوج) ل ع وم طك ج لإن يل دج د ناشد كب كح قتلا فس مترو( تاكل ومانك لسنا ) لب ةحك

 ملاعب كس كا ساي كس لولاو نيس( اهنيك نس مت )رواد ليت( رع ي)دنم لش كا كس لوكا نلا( ليث تاءالعرباظ كف س ذك
 نأ ناش زسرواور تس( زور هس تما ) ند ىرش ًارواوركت دابغ ذل مولى ريم ارك يامر فس نوبت وسلا نيرو بش

 هس لوكول ناار دسفا خس ختام هرسكل اث دج حس ىدشع ذو خا, وشعست ال جهدك مى لاحاكل اهني اليعب تصداف
 حو« هك لب سوت ) كك هرركر لمع دنوا لن لوك يسا و لكي -.ايابد آل فس( هكتتريرش) لال لبي ياتو يش

 رظن بعت ( نوم كالباكن لا )وا( نا دنارواليبق تمتع فرص زير وا فر صنم دومئاظفا)ايكك الب ذس ماركو وداعروا( كرم

 لش نورت كن لاول اع( كح سمانكو رف 3 - نا ناطيشروا( ل ناكر وار ) حس تاناكم لس كبس لكس نا<سادآ

 روان وراق( الا ركل الب هس م )وا تت ادم ( رايشومم) كول وردا هت اهكر كود تس تسار ( كس نتن )وكدا ات اياعكو رك انش

 هدلا اجب روا لكى سمس لين نب ز ل نوكول ناري عك ركل( لثلو) لايناشن( ليي ) قوم لاي كس ناارواوك ماب دوا ناوكرف

 تتزين فس م: قب كس لش نلاوس ايلي ع شادي لد نكس لاو يارب هس لي لا ف ماوس( كح تن حس باع دام)
 ناد( دوم عي )يبد آس ذاو ؟كانلوتوكى حس لث نادل( ياطولم ةمسيت سئ اشكل ركت سن لس تن 12 قت 5
 ردا( وأم وقى ساروا وكر فروا حر وأم ولحم )يد ركقرغف مترك نت ىلازوا ( ناوراتيسع) نابع نة نر عب لب

 هلا لح لولو ن لج( كس رك وانك )هت تس ركبوا نيا دوخي بلا ( اني دس دازرم ل يت ر وصقل لك ) اتركي ناك انت نامل ىلاعتشلا
 ممكليا ل لتس ىكى زك ثم كن لا( لن سد نس لديها كو دئاف حسن” تسب نشل ) لو كس دل دي وجذ اسراكروا ا وسكس



 مسوس رسبت تي 1 هك "8 #يوبيكتتلا ةروس "سمور ١ مع رابج ريب نزل الجري حررشو مج رنا

 د روا كح وجاه اكى رمت لع لش ) ع اوم ( رورتك )دو ب عبس ل لو هرم بس الاج اكى كرو( ك- كس نس اكن يس ) ان
 5 قي تء وأ ) تي دوك ا فالوب اك د 25 مول ودباع نيساء و كنس اكل: لاح كك اك درس

 كس ثلا( داس اترواإب نوعدياتفا ل تس كى دنب) ل سدا ددول تست ىذلا ثم ام) ع اناس لاول زج

 لن نام ) كس وكول لاش 92 روا( لش ىرطتر اك يا ) جس الاو تمت ( لن كي يس ا) فسر ولا( وزب قاوم

 ني اب( عقاولا ل) تقرت نش زروا نونا 1س هلا( لساوةسدكرب راو مك بدم ون ولاشم ناروا يع سرك ايي

 نادك يك لال "3ك نا قهر روط ضان ) كك كس لورادتابيا( لاو ذأ امش رب تدق للا )تل ارب نب

 -( كس ءافكف الغرب لو تلح اماودت اف لير لساسيس نااهيا

 -<اهكا حب مهتاس دي دش ليرد هس ءارق لاب دوا تس فيفخ يد نكس لوا زم . هنيجتل 5 531 ٠٠
 نا مزايزاسس نادوروااتايداطتتوكل ولولا: 1 اك وتشرف ناجم التوت ل قويج لسا لآ لول تسر صح .نيربغلا نم تناك

 اهل بش ب حراك هرفاك طول ترعح قايد راش ل ىف اور ك هلع افك لعفلا ىلع لادلا وو ل باذع ل
 - ل د سور اك امتسم [تسج 1 دعب قت ذاجا لكلا لبن ماس نس اذنبادلب لم نوعي ش لب لوك ساب

 لس تقام نت عرذشم لان ل اع اررصرواس ,يبساق مهب ةعرذ قاض ىلا قرف لصفر ورم ب .اعرذ

 مرو تن طم عرذلا قاض

 رواج ايكا يكف ذح كح سات نون ليد زنكي وبيرواجدورج سوو كت فاضا لكك .كوجنم

 رواجتس لش بصف ل جفاك ةساد م اشجرد ضو كللما ىسجن ىا حرروو لرطتل ثري بوصنم كلدهماو

 ناو دارا حبق نام اهرشص لا رتل نان زج كح لا نا وفروا جس فوطخمم نا كلهاو

 -جايكا هب تس فيكي د نكس ءارق لاي روادجتا سك هي رش كيو زر غل

 هرابلا_ةكوم نسب هال مزح توج ارطذلا دعي لج باذعس ارطض| نك زجترا نع تل وب .ازجر

 - (الئانطر م ني ز ف ضبا ىراب شت 1غ ضنوا رايك ضن نإ نس لس ازيك فالتخا لع

 2ك ا قرش عيسن كغ لوك هدام ان سون والكرب كلم ولي ميئاربا موق ول موق. ابيعش مهاخخا نيدم ىلا
 كنا ٌعراص م ةقروادوم م وق يعش م نكي جس او لع دب كفاكم وقروا لي مناك ابنادوا حس اي 11 يكب وضل ا فرط كايا

 نإ مقولة ايك ا هاك ناني را تل ل لا لج روش توج ليش

 - لين لئارج لس رمش اوجد لاند لوا تكة ربا نب
 بالطوب ىف ف تروا ديماو نأ م ءاجر .اوجراو

 ل سوم لب ماكجاوج كءاشنا ىو رعاك هس ل ليدل ف ةبم ذكي دقة ابا .هوبذكف

 08-1 ,قلخأك بي ذك ل 00 3 ا تواسا#

 -ت ىليادتا» كئالاح_< اب آظفلاك ةحميص لج دوب ٌءروسروا هفح 0 .تكرلا ةيناعال

 للسما نا ارا يريم ور ل دارا سن و 050 هم لو حدقي لوفد كنا لنا ن 0 ا م

 قراط تشموو فوثرب لوادكس ناس لس رايت ذس لارج لوا د يطع رطل "الت ارطح ضتروا_احركا اوم



 مما وسمي[ 491ج ىروبلتعلا قر وس طهرسمفو راي 6 رابح رلج ني الجر يسفتجررشو لج تنل 5

 -بتسايدرلك ايي ببسا يبس ى ظسودروا بببسج كيا لب كَ رميسروا قع

 -ردقم ل خيب_ لومي لي تلك عراصم ووش وا مس دوم مو اع .اداع

 جرم لع اكن يبت كي درك راش كل اكن مهك الها ن# مال رست خلا مكل نيبت دق ىا
 3 دوم م | احدي ناايمرد كس. دنبي مروا م اشوج ب ماناكك اديم كليات .مهنك اسم

 -لو ىلاج ثا لإ ركيروا نإيرلتاس نجزم زر  ابصاح

 مولعشيس- بكديعر خلوا بكادع#ت ل اريج_ليدئازات واوروا لسا نون لش لا لب كوك إلك .توبكدعلا
 تبلا_< تامومراكرب ى كتابي ةريخإ هدد ل شاع لوب منيب ل ليم ين نب انج < اتكسوم قالطاريودامورن لوما لوقت ر واس

 - تن زا ظفل_اهتايد نئئالاج ا ذك لس ب رت [سمارتر اك ا يمص ناي نظفت داوم لوعرت 7 رف

 هب را ايلواازب لك سب يطع حر وبك 20 حاج _بوروااكت وبكت شروع جس كابي

 هس ايل راشا لس مالم فرط كفو زج بساوج كس لاا .اوناك و ل
 داع لوعفماك ن وع ديروا ب لوعفماك ملعيج_لوصوم يروا نوعدي با يماهفتسا ام _ نوعديام

 قلطي نا قحتسي ام هنود نم نوعديب ام ىا -<_ دئازرب يل وعفم نم رواوم ريف ان اه ل < ياعم روص رسم وا_ ع فوذك

 روارج سلس ايلي د نس ماعم اعولا نوع ديرواه كك نيبتي نما ودروس قلع نوعدي نماابيب ىئش هيلع

 ده اساس اتينا لإ

 اهب رضنروا<_قكوم ترم اما ينروا_ نيب فطعاي لدبي تف#ل ائماروا رت كلت يا اهب رضن
 - عرشاب © لاع

 ع - لاععسألاةفلر» »راج واج َك كح تسباطاب كل جرد راش الرس“ قحاب

 لاس سوح اوو بج 2 ل عل ارا طولا هيف وت جما 4 م

 لول كويك ساه لبا ذعركهاراهساك طول ترتر ئ ايلا كوكب تقفشوارزا بلاء اشر وا ؟ كوم لاحايكا كنا زك صارو اج

 سا هت ايل يب ايثحا وكل وج ن# لوتش فرعا تيس اع ان 1 ليس ارطع سم سو كس نا لور بكر وا دن لا كساد

 هزي لس كاوا طرا كداب كرايتفا نش رسوو دك اال نانيملا ذل نتشرف رلى نشا فرص لن نك
 رايقخاول لإ رطروطكس نلارواراد فرط كم وقل توج ىويي -اكة اج ايل لوز قتالسو تش افك, حس قس قويت هرفاك كن ابوك هداك
 ام انركانم اس اك ان” تا كل لا جس سبك

 ول تررطح افي لاب كس طول تررطت لب تروص كن وذل ليسوا تروصبلوخ بج تش رف انج ............: اننا طول موق
 ىكن وئام باك كك و: هديجترروا لولى تس [لايخاكتاكرت كم قراجتن يروا كت ناجم هو - كك لان لايتي لع ملبد لوا

 كس طوكر طخ لوتشرف_عس فاض تورمدوا ىزا ون ن امس وأ لافا مكن روا تسر ويصم ون لا رمح نيالا ركل تزغ

 دوا لي ليج تش رف سي امنا مج تيجان رلق اك ررط يروا ل يارب آل ا وب سد ةييس» لسا ايل ينادي كت اشرد

 بانا كس هس اف كواترو لاب كل اكذال وبر شنته دابق



 موسم وس رسب تسي 49 تروبلتحلاج روسي هرسمو راي 0/1 امج دلج» نال ااجر يبق حررشومج نياك

 قش رداردارب حسنا بعشر طح_ ع دكان ملا هتس 'نيدام نيلاو ” تل :ل / لاوزوخرورع

 نأ سلوم ةييسد توقد فرط كت رف ارواديد> فكم وق و: تس كت عهش نازك وبن اتش درف كيا لن أ ادوات تكد
 رمي يروا وج لأ عر رط كروسان لع موق اوت وم انش 0 .ووسءاتركى زابافد لمع نيمو نيل ناك دارم هس ىلارث_حيد ماخيب اك السو

 تربك نا قناتي د ليات ار زن لوتس ورش ماج نا ميك! داج ايل جيتنب ركل ا ل ل
 نكاب ةس 1 نر بأ قرور تروا د يود كل ا ل

 كدر ل نا رو داك نم 1 قتركوإكو لايناشن لك كار كولي ور ورب قس داعم لم ووبب شام

 ؟( دا لادغإي كك ع تءازسركن بشر ايك؟ 0

 يدوم رواس يكفر لش سا قوام موقف ضتبىناوب رج قرم طول م وقد ىلئازس لل طمس مرت كس لوكا م

 -لوعهل ذل كيا ىاج كني للا

 لاو نايدوصقنيسسرك...........:س داكرب كابي ل احدن هانكس ماك كس ىذك ع اهادخ
 اك ورسوو ل وهتك ادي وج اك نسا ع لاح دوا لاثم بم - سوم ليئارول هس ل اج لس ىلع رجاظ دج ع تظافخ ىك

 -(نبر اف وفكو نوما, اكب ترضخ [سنقو ك ترج لثارتران بنساك ت طاح سس زك رج ماهو هكاداب
 وتشرف اي ابخارواءايلوا لضبروا لذ تس كاجول ىلا ضلوا لو ةج دلوكل نب كول ضب ركا لحي لصانا# ملعي هللا نأ
 لس لد 12 شارك ع اقتاوتءبم ارم قرف كس نا )ثلا بج ب ارب هجرك بسيي ددا لن تس كاجول ك

 لكى لسا ك اس بلا غو يزعل هللا يدور لش ىلا كياوكبسس كل ىا لش لاس بس لع ذوب تددت
 هراكن كرش لاشه الا كدت تي 1 لين ناتثكو روس ىل2_ سا قلطسميئكو ولوج روا سئسج ام كتتناد

 -< ىئانم كس تدلك ىكى لا مالكوجج - هس ركذ اك وزجج (فداروا سيسضسيب ىزب تكبر مجم سن رك تس كب:

 دهس لالا مالكن اراك مولعم

 ٠ كلامك ابراج ايار فواشرا باج تاسبطى لابي -اهتاي ايدل ىحعسي ا هللا نامي [ور قبر وص باوج اك لا
 لب اطم كس لاح ءاضتقخ_-< ىرورض ل ابطنا ب ىلا ساجد لاثم «كزه لسد - تس اعانرك يثرب لاو يسد اثم ل ابطنا

 يزل نر كركاكزج روزكو رقت وك م ليث لي ب زوربقتزج لوألا 2 جلا ترو تح اف الخ سر نت
 ده رمل نولاثع تسرك الكاك ا هن ىلاح قيام بكيان قلت يكس تنك كل ل اوذي و لام لكلا وب

 ريفر واتس لوم ثواكر كس كس ىلا باع كووجوم كرتلا بارك ارم ولحس اكن :لولس فن الا

 رج كوب كف الخس سا تلو ول لت ين 0 اتاكد رواجس لاجورود ثداكر وو ت كووجوم

 -ج لف الفاس لاكدب نذوابت ساير شوو يضر شب نر مل اوم مول ات ءاج نااملو

 وم لود اند حس قلل نييوبقن ضل نامياريقب ل اوم مولمسس. قتلتارماالا

 وكقتد بيرف كى ضنا نفي ونوه نايم لاعتسا اك ا وأو ءومرلارظن لثكس اتم ولت ناطيشلا مهل نسيزو

 2 ابكى 2 مكرع
 را يريم يرو 072


